CONSULTA 2018-21-A
Què és el certificat municipal de finalització d’obres del que parla l’art. 47.2?
L’article 47.2 de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears estableix:
La presentació de la declaració responsable esmentada i tenir, quan es tracti d’obres
d’edificacions, construccions i implantacions d’instal·lacions de nova planta o de cases
prefabricades i instal·lacions similars, el certificat municipal de finalització d’obres, facultarà
per a l’inici i l’exercici de l’activitat, sens perjudici del que estableix el punt 4 de l’article 71
bis de la Llei 30/1992.

Es planteja la qüestió sobre què és aquest certificat municipal de finalització
d’obres. La llei no en parla més d’aquest certificat i per la redacció que presenta
el 47.2 sembla que es refereix a algun tràmit urbanístic.
A nivell legislatiu, ni la llei d’urbanisme vigent (12/2017), ni l’anterior Llei de 2014
ni l’antiga Llei de Disciplina Urbanística de 1990 en parlaven per enlloc. Aquest
certificat apareix en el Decret 145/1997, de 21 de novembre, que regula, entre
altres aspectes, les cèdules d’habitabilitat. En l’article 10 d’aquest Decret es
demana, dins del procediment de l’obtenció de les cèdules, el certificat municipal
de final d’obra.
No obstant això, es plantegen una sèrie de dubtes i qüestions que passam a
apuntar:
a) La Llei d’Urbanisme de 2017 regula la llicència d’ocupació i primera utilització,
que té un contingut que sembla anàleg al del certificat municipal esmentat.
b) Aquesta aparent duplicitat es soluciona a Mallorca amb l’aplicació del
Reglament general de la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl de 2015, que és d’àmbit
insular. En aquest cas, es deixa clar que el certificat deixa de ser exigible
(derogant el punt corresponent de l’article 10 del Decret 145/1997 a través de la
seva Disposició transitòria 8a) i es parla en general de llicència d’ocupació i
primera utilització (article 382).
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A més, al Reglament s’especifica que la llicència d’ocupació i primera utilització no
és exigible a les obres y construccions regulades per la Llei 7/2013.
c) La resta d’illes no tenen una regulació reglamentària que desplegui la legislació
urbanística i, per tant, conviuen en aquest moment la llicència d’ocupació i
primera utilització de la Llei d’urbanisme i el certificat municipal que segueix
exigint el Decret 145/1997, tot això sense perjudici del que determinin en cada
àmbit les administracions que ostenten la competència en matèria urbanística.
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