CONSULTA 2018-28-A
Té efectes la limitació de la vigència de les llicències atorgades a l’empara de
la avui derogada Llei 16/2006?
La 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat
a les Illes Balears establia al seu article 30 un termini màxim per a les llicències
d’obertura i funcionament de les activitats permanents de 10 i 15 anys, segons
fossin permanents majors o menors. Abans de finalitzar el termini, aquestes
activitats havien de ser actualitzades de conformitat al que fixava l’article 31. Pel
que feia a les activitats anteriors a la llei, s’establia l’obligatorietat de presentar un
informe de viabilitat (arts. 32 i 33), en els terminis que es fixaven a les disposicions
transitòries setena i vuitena.
Tots aquests articles varen ser derogats per la Llei 12/2010, de 12 de novembre,
de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell,
relativa als serveis en el mercat interior, desapareixent la figura de la llicència
d’obertura i funcionament, que quedà substituïda per la presentació d’una
declaració responsable.
Aquesta darrera llei no fixà cap tipus de règim transitori en relació a les llicències
atorgades d’acord a l’article 30 esmentat, que esdevenien obligades a dur a terme
un procediment d’actualització que ja no existia en haver estat derogat l’article
31. L’entrada en vigor de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears suposa mantenir un
règim jurídic similar al fixat a la Llei 12/2010, permetent l’inici d’activitats amb la
presentació d’una declaració responsable, però tampoc fixa cap previsió sobre
aquest assumpte.
El silenci de les diferents normatives provoquen el dubte, que s’ha adreçat a la
Junta Autonòmica d’Activitats, de si els terminis de finalització de vigència que
inclouen les llicències d’obertura i funcionament atorgades d’acord a l’article 30
de la Llei 16/2006 s’han d’entendre que mantenen la seva efectivitat, malgrat no
sigui possible avui sotmetre’s al tràmit d’actualització previst a l’antic art. 31, o si
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s’ha de considerar que aquestes terminis han quedat sense efecte per aplicació
de la normativa sobrevinguda.
El primer que s’ha d’apuntar és que, malgrat la literalitat de l’article 30 de la Llei
16/2006, aquest termini de vigència s’ha de considerar no com a una limitació de
l’autorització sinó com a una condició d’eficàcia. És a dir, la limitació temporal de
la llicència no prové del fet que la temporalitat sigui un element essencial, com
succeeix per exemple amb les llicències d’obres. Aquestes sí que tenen una
durada determinada en el temps, malgrat es puguin prorrogar. En el cas de les
llicències d’obertura i funcionament, en canvi, la temporalitat no és un element
essencial, atès que aquestes legitimen l’exercici d’activitats de forma permanent
en el temps, com molt bé ho definia la mateixa llei a l’article 4.3. El que pretenia
l’article 30 era condicionar l’eficàcia de la llicència al fet que el titular es sotmetés
al tràmit d’actualització, un mecanisme previst a la Llei i que manté clares
similituds amb l’actual revisió periòdica.
Expressat d’una altra manera, el que cerca la normativa en el cas d’obres és que
aquestes s’executin en el termini indicat i, si no és possible, admet la possibilitat
d’una pròrroga. En el cas de la Llei 16/2006, no es pretén el tancament de
l’activitat; al contrari, el que cerca la norma en fixar aquesta regulació és que
l’activitat s’actualitzi (no es parla de pròrroga de la llicència) i, per tant, es
mantingui en el temps de forma indefinida però amb les condicions adequades.
Aquesta diferència és important ja que si consideram el termini com a condició
d’eficàcia, és obvi que una vegada que es deroguen els articles 30 i 31, la condició
que fixa la llicència esdevé ineficaç i d’impossible compliment. Per una banda, la
condició no es pot complir ja que la regulació de l’actualització ja no existeix. Per
altra banda, la norma que exigia el compliment d’aquest deure també ha estat
derogada. No tan sols s’ha derogat la imposició de la condició, sinó que ara ja ni
tan sols és necessària la pròpia llicència d’obertura i funcionament.
Per tant, no es pot sostenir que el termini de vigència de la llicència té avui plena
eficàcia quan no és necessari tenir aquesta llicència, essent suficient la
presentació d’una declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat.
No obstant l’anterior, sí que és important remarcar la subjecció d’aquestes
activitats al que determina la DT10a de la Llei 7/2013 en relació a l’obligatorietat
de la revisió tècnica d’actualització. A més, amb aquest deure es dona clarament
cobertura a l’interès general que l’antic article 30 pretenia salvaguardar.
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