CONSULTA 2018-19-P
A l'article 12 de la Llei 7/2013 s'estableix que el permís d'instal·lació i la
comunicació prèvia d'inici d'instal·lació i obres tenen caràcter real. No
obstant això, s'exclou el caràcter real a les declaracions responsables. Quina
repercussió té això? És transmissible una declaració responsable
presentada per a una activitat permanent innòcua sense obra? En cas
contrari, és obligatori presentar una nova declaració responsable?
L’article 12, en establir el caràcter real del permís d’instal·lació o de la
comunicació prèvia, el que fa és vincular-los directament a l’establiment físic, amb
independència del titular. Això vol dir que la transmissió de l’establiment per una
venda, per exemple, implica que el nou titular es subroga en els drets i deures
derivats d’aquests títols habilitants. Per aquesta raó, per exemple, a l’article 32.7
(baixa d’activitats) no es permet la baixa de la instal·lació sense la intervenció del
titular del ple domini de l’establiment físic, que naturalment pot ser una persona
diferent del titular de l’activitat.
En canvi, la declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat té caràcter
personal, no real, ja que no es refereix a un element físic –una instal·lació- sinó a
un activitat humana amb un titular que és responsable davant l’administració
dels eventuals danys que produeixi. Per aquesta raó, la transmissió d’una activitat
no es troba lligada a l’establiment, és a dir, el titular de l’activitat no canvia encara
que la titularitat de l’establiment canviï.
És per aquesta raó que, per modificar la titularitat de l’activitat, o bé s’ha de
presentar davant la mateixa administració una comunicació signada pel titular
antic i el nou on es manifesta aquesta transmissió, amb els drets, obligacions i
responsabilitats que se’n deriven (art. 12.2) o bé el nou titular ha de presentar
una nova declaració responsable en els termes prevists a l’article 12.3.
Cal tenir en compte que la no presentació de la comunicació o la declaració
responsable previstes a l’article 12.2 i 12.3 suposaria que si es mantenia l’exercici
de l‘activitat, aquest seria il·legal per no tenir el títol habilitant corresponent,
incorrent en una infracció greu o molt greu, encara que la instal·lació sí compti
amb el seu títol.
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