COMUNICACIÓ
TURÍSTIC
ALTA

PRÈVIA

BAIXA

D'INICI

D'ACTIVITATS

VARIACIÓ

D'HABITATGE

D'ÚS

TRANSMISSIÓ

1- Dades del propietari titular de l’activitat (*)

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Codi postal i població

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Bloc/escala

Fax

Pis

Porta

Correu electrònic

Vull rebre notificacions i comunicacions per mitjans telemàtics
Representat/da per:

DNI / NIE / CIF

2- Dades persona gestora de l’habitatge (***)

(només omplir quan el propietari hagi

encomanat la gestió)

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Codi postal i població

Província

Telèfon fix

C/del Molí, 29

08775 Torrelavit

Telèfon mòbil

Barcelona

Fax

Tel. 93 899 50 02

Bloc/escala

Pis

Porta

Correu electrònic

Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat

3- Dades de l’habitatge que es comunica

Adreça de l’habitatge

m2 construïts

Nombre
màxim
d’ocupants (1)

Referència cadastral

Telèfon de contacte (2)

Número de cèdula d’habitabilitat

Número d’habitatge d’ús turístic (3)
HUTB -

Nom de l’empresa d’assistència i manteniment

Telèfon de l’empresa
manteniment

d’assistència

i

(1)-Nombre màxim d’ocupants d’acord amb la cèdula d’habitabilitat
(2)-Ha de ser un telèfon que pugui atendre de manera immediata comunicacions relatives a
l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
(3)-Número atorgat per la Generalitat de Catalunya. En cas d’alta d’un nou habitatge d’ús
turístic, deixeu aquest camp en blanc.
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.
(Numero total d’habitatges que comunica :.............)

4- Declaració responsable del propietari o el seu representant

El sota signant, declara sota la seva responsabilitat:
1. Que l’habitatge indicat disposa de cèdula d’habitabilitat.
2. Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb el municipi.
3. Que l’habitatge indicat està suficientment moblat i dotat dels aparells i els estris
necessaris per a la correcta prestació del servei d’allotjament.

5- Manifestació de la persona gestora (***) (en el supòsit que el propietari/a hagi
encomanat la gestió)

MANIFESTO que disposo del títol suficient del propietari/a per la gestió de l’habitatge.

C/del Molí, 29

08775 Torrelavit

Barcelona

Tel. 93 899 50 02

Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat

COMUNICO L’INICI DE LES ACTIVITATS DE L'HABITATGE/S I ACOMPANYO LA
DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

 DNI/NIE/CIF propietari de l’habitatge
 DNI/NIE/CIF del representant legal o intermediari
 Cèdula d’habitabilitat de l’habitatge
 Relació en annex dels habitatges de la meva propietat (en cas de ser més d’un) que es
comuniquen en aquest acte.

SIGNATURES REQUERIDES
(SEMPRE)

(SI N'HI HA)

El titular propietari (*)

El gestor dels habitatges (***)

o el seu representant (**)

(**) Qui signa, disposa de representació suficient i declara que té capacitat per a obligar a la
persona propietària titular de l’activitat als efectes de donar-lo d’alta en aquesta activitat i que la
persona propietària coneix els drets i obligacions que assumeix com a empresari turístic.

Torrelavit, ....... de ......................................... de 20....

La presentació incompleta d’aquesta comunicació NO habilita per exercir
l’activitat

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer de l’Ajuntament de Torrelavit per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable
del Fitxer és l’Ajuntament de Torrelavit i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al Registre General de
l’Ajuntament, per exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

C/del Molí, 29

08775 Torrelavit

Barcelona

Tel. 93 899 50 02

Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat

