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Declaració d'activitats d'habitatge d'ús turístic
Modalitat de tràmit
Dades del propietari titular de l'activitat (*)
Dades del representant del propietari titular (**) (només omplir si no signa el propietari)
Dades de la persona gestora de l'habitatge (***) (només omplir quan el propietari hagi encomanat la gestió)
Dades de l'habitatge que es comunica
Pel supòsit que el mateix propietari titular comuniqui més d'un habitatge, emplenarà l'annex amb la relació dels habitatges i les seves dades i capacitat  
Telèfon d'atenció per les comunicacions relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic
Identificació de l'empresa d'assistència i manteniment
Declaracions responsables
Que l'habitatge disposa de cèdula d'habitabilitat i de llicència de primera ocupació, si escau, i està al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi.
 
Que, en el cas d'actuar com a representant, disposo del document que acredita la representació.
Autorització
La presentació de la sol·licitud implica que presteu el vostre consentiment perquè el Departament consulti les dades necessàries per tramitar l'expedient a les administracions o organismes més avall inicats amb la finalitat de comprovar que compleix les condicions requerides per accedir-hi al tràmit corresponent i per poder consultar-les durant la vigència de la sol·licitud
Haureu d'aportar-hi la següent documentació acreditativa:
- Document que acrediti la representació
Signatura
El titular propietari (*)
Representant del titular propietari (**)
(**) 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
Informació: L'Admininistració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.
LOPD:  De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades formaran part del tractament "Expedients administratius" responsabilitat de la Direcció General de Turisme, amb la finalitat de gestionar les dades identificatives dels ciutadans i ciutadanes que han mantingut o sol·licitat alguna mena d’activitat o intervenció en relació a les competències pròpies del departament. Podreu exercir els  vostres drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit a  la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat
Annex. Altres habitatges de la mateixa titularitat que es comuniquen
10/2013
Generalitat de Catalunya
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