
Inici d’activitat establiments turístics (1)

≤ 20 places disponibles

> 20 places disponibles

únic PAS: Presentar la 
Comunicació d’habitatge 
d’ús turístic

Habitatge 
d’ús turístic

Comunicació d’establiments
hotelers

adjuntant:    
• Projecte tècnic sobre l'activitat.
• Certificat tècnic adequació al projecte i de 

posada en funcionament. 

únic PAS: Presentar la

cal DISPOSAR  de la 
Cèdula d’habitabilitat
o bé 
del Certificat tècnic per a la 
posada en funcionament de 
l’activitat.

Hotels

≤ 20 places disponibles

> 20 places disponibles

Apartaments 
turístics

Comunicació d’apartaments turístics 

adjuntant:    
• Projecte tècnic sobre l'activitat.
• Certificat tècnic adequació al projecte i 

de posada en funcionament.  

únic PAS: Presentar la

l'Informe previ d'incendis adjuntant:    
• Projecte tècnic d’incendis

3r PAS: Presentar la
Comunicació d’establiments
hotelers

adjuntant:    
• Projecte tècnic sobre l'activitat.
• Certificat tècnic adequació al projecte i 

de posada en funcionament.  
• Acta de comprovació d’incendis

Un cop es disposa de l‘Informe d'incendis:

1r PAS: Demanar

2n PAS: Obtenir
l'Acta de comprovació d'incendis 

emesa per un organisme de control

Aquest quadre us orienta sobre els tràmits d’inici d’activitat a realitzar des de l’entrada en vigor del Decret 75/2020, de turisme de Catalunya. 
Per conèixer tots els tràmits associats al vostre inici d’activitat,  com per exemple la declaració de preus, obertura de centre de treball, etc... us 
recomanem que feu una sessió personalitzada de la Cerca Guiada de Tràmits a Canal Empresa. Accés a la versió accessible

l'Informe previ d'incendis adjuntant:    
• Projecte tècnic d’incendis

3r PAS: Presentar la
Comunicació d’apartaments
turístics 

adjuntant:    
• Projecte tècnic sobre l'activitat.
• Certificat tècnic adequació al projecte i 

de posada en funcionament.  
• Acta de comprovació d’incendis

Un cop es disposa de l‘Informe d'incendis:

1r PAS: Demanar

2n PAS: Obtenir
l'Acta de comprovació d'incendis 

emesa per un organisme de control

Actualitzat a  29/06/2021

Per inicis d’activitat de 
HUTS, hotels, apartaments 
turístics i establiments de 
turisme rural,  un cop el 
titular ha fet els passos de 
tramitació corresponents 
des de Canal Empresa, el 
codi de tramitació obtingut 
just després de l’enviament 
dels documents  funciona 
com a núm. provisional 
d’inscripció. La inscripció al 
Registre de Turisme de 
Catalunya només es 
realitzarà quan l’ajuntament 
comuniqui a la Generalitat 
les dades inscriptibles. 

cal DISPOSAR  de la 
Cèdula d’habitabilitat

o bé 
del Certificat tècnic per a la 
posada en funcionament 
d'activitat.

Turisme
Rural

únic PAS: Presentar la 
Comunicació d’establiments 
de turisme rural

Allotjaments 
turístics 
singulars

Cal consultar a l’Ajuntament 
corresponent  dels règims i 
requisits d’aplicació o consultar 
l’ordenança municipal 
corresponent.

En tots els casosEn tots els casos

En tots els casos

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Declaracio-responsable-dobertura
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00012?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Inscripcio-dEstabliments-Hotelers-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Inscripcio-dEstabliments-Hotelers-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya
http://canalempresaweb.gencat.cat/.content/oge/doc/Model_certificat_tecnic_DR.pdf
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/cedules-dhabitabilitat/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Inscripcio-dapartaments-turistics-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informe-previ-en-materia-dincendis-00001
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informe-previ-en-materia-dincendis-00001
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Comunicacio-previa-dobertura-00001
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Inscripcio-dEstabliments-Hotelers-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Inscripcio-dEstabliments-Hotelers-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/entitats_col_laboradores_de_l_administracio/llista_d_entitats_acreditades/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/tramit/cerca-guiada-de-tramits
http://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/Inici-dactivitat-establiments-turistics.pdf
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informe-previ-en-materia-dincendis-00001
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informe-previ-en-materia-dincendis-00001
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Comunicacio-previa-dobertura-00001
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Inscripcio-dapartaments-turistics-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Inscripcio-dapartaments-turistics-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/entitats_col_laboradores_de_l_administracio/llista_d_entitats_acreditades/
http://canalempresaweb.gencat.cat/.content/oge/doc/Model_certificat_tecnic_DR.pdf
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/cedules-dhabitabilitat/
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Declaracio-responsable-dobertura
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Inscripcio-dEstabliments-de-Turisme-Rural-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya


Inici d’activitat establiments turístics (2)

≤ 1500 unitats d’acampada

Àrees d’acollida 
d’autocaravanes

> 1500 unitats d’acampada

2n PAS: Sol·licitar 
Autorització Ambiental amb avaluació ambiental
L’Autorització ambiental s’ha d’atorgar sempre abans de 
la  Llicència d'obres a l'Ajuntament

Càmpings

2n PAS: Sol·licitar la
Llicència ambiental d’establiments de càmping
La Llicència ambiental s’ha d’atorgar sempre abans 
de la  Llicència d'obres a l'Ajuntament

Ubicació en sòl no urbanitzable

1r PAS: Demanar

únic PAS: Sol·licitar 
l’ Autorització Ambiental integrada

≤ 1500 unitats d’acollida

> 1500 unitats d’acollida

Quan estiguin situats en zones declarades Xarxa Natura 2000

Ubicació en sòl no urbanitzable

1r PAS: Demanar

2n PAS: Sol·licitar la
Llicència ambiental d’àrees d’acollida 
d’autocaravanes
La Llicència ambiental s’ha d’atorgar sempre abans 
de la  Llicència d'obres a l'Ajuntament

Ubicació en sòl no urbanitzable

Pla especial urbanístic
1r PAS: Demanar

2n PAS: Sol·licitar 
l’ Autorització Ambiental

L’Autorització ambiental s’ha d’atorgar 
sempre abans de la  Llicència d'obres a 
l'Ajuntament

Ubicació en sòl no urbanitzable

Pla especial urbanístic
1r PAS: Demanar

Càmpings i àrees d’acollida d’autocaravanes NO PODEN iniciar l’activitat fins que no rebin la Llicència o Autorització ambiental. 
La inscripció definitiva al Registre de Turisme de Catalunya només es realitzarà quan l’ajuntament comuniqui a la Generalitat les dades 
inscriptibles.

Llars 
compartides

Més informació properament

Entrada en vigor
06.08.2021

Actualitzat a  29/06/2021

Aquest quadre us orienta sobre els tràmits d’inici d’activitat a realitzar des de l’entrada en vigor del Decret 75/2020, de turisme de Catalunya. 
Per conèixer tots els tràmits associats al vostre inici d’activitat,  com per exemple la declaració de preus, obertura de centre de treball, etc... us 
recomanem que feu una sessió personalitzada de la Cerca Guiada de Tràmits a Canal Empresa. Accés a la versió accessible

Pla especial urbanístic

Pla especial urbanístic

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-ambiental-integrada?category=75c7c314-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Llicencia-comercial?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Establiments-de-camping?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-ambiental-integrada
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Llicencia-comercial?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Llicencia-ambiental-Annex-II-00001
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/sol_no_urbanitzable_i_paisatge/sol_no_urbanitzable/tramitacio/procediments/tramit_peu/#bloc5
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-ambiental-integrada?category=75c7c314-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/sol_no_urbanitzable_i_paisatge/sol_no_urbanitzable/tramitacio/procediments/tramit_peu/#bloc5
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/tramit/cerca-guiada-de-tramits
http://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/Inici-dactivitat-establiments-turistics.pdf
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/sol_no_urbanitzable_i_paisatge/sol_no_urbanitzable/tramitacio/procediments/tramit_peu/#bloc5
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/sol_no_urbanitzable_i_paisatge/sol_no_urbanitzable/tramitacio/procediments/tramit_peu/#bloc5
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