Comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic
Dades de l'interessat/ada
Cognoms , Nom / Raó Social (*)

DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

Adreça (*)

Data naixement

/
Població (*)

Província / País (*) (1)

CP (*)

/

Sexe
Home

Telèfon (*)

Correu electrònic (*)

Dona

Tipus de Notificació (triar una) (*)
Telemàtica

Personal

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom

DNI / NIE / Passaport

Dades del gestor de l’habitatge

(només quan el propietari hagi encomanat la gestió)

Cognoms , Nom / Raó Social (*)

DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

Adreça (*)

Data naixement

/
Població (*)

Província / País (*) (1)

CP (*)

Sexe
Home

Telèfon (*)

Correu electrònic (*)

/

Dona

Tipus de Notificació (triar una) (*)
Personal

Telemàtica

Dades de l’habitatge que es comunica
Adreça (*)

Codi Postal (*)

Municipi (*)

Capacitat màxima (*) (2)

Referència cadastral (*)
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(2) Capacitat màxima: La que apareix a la cèdula d’habitabilitat.
Pel supòsit que el mateix propietari titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació una relació dels habitatges i
les seves dades i capacitat, segons ANNEX 1
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Declaro responsablement
-Que compleix els requisits establerts a la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat ies compromet a mantenir-ne el
compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.
-Que disposa de cèdula d’habitabilitat o de l'informe emès per un tècnic competent per a obtenir-la.
-Que l'habitatge indicat està suficientment moblat i dotat d’aparells i estris necessaris per a la correcta prestació del servei d’allotjament
en relació amb la totalitat de places de què disposa i en perfecte estat d’higiene.
-Que l'activitat s'exerceix de conformitat amb el règim jurídic del sòl.
-Que la persona indicada a l’apartat de “PROPIETÀRI/ÀRIA” ostenta la titularitat de l’immoble.
-Que disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat civil de l’habitatge
-Que qualsevol alteració o modificació de dades serà comunicada.
-Que, en cas d'actuar com a representant, la persona titular responsable de la gestió d'aquest habitatge disposa de títol suficient del/ de
la propietària per a la gestió de l'habitatge indicat.
-Que compleixo amb el que s’especifica al decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús
turístic.

Documents que s'adjunten (en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit)
Els documents a aportar en tots els casos són:
DNI-NIF-NIE (a títol identificatiu)
Cèdula d'habitabilitat de l'immoble
En cas de declarar més d’un habitatge:
Annex 1 - Altres habitatges de la mateixa titularitat que es comuniquen
En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:
Document identificatiu del representant (DNI / NIE / passaport / permís de residència) (si s'escau)
Document acreditatiu representació (si s'escau)
Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*)

/

Lloc (*)

/
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Signatura de la persona sol·licitant (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria
(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.
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