
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI D'UNA ACTIVITAT D’HABITATGE D´ÚS TURÍSTIC

1 DADES IDENTIFICATIVES DEL PROPIETARI/A TITULAR ACTIVITAT

TELÈFON: E-MAIL:

NOM I COGNOMS/RAÓ SOCIAL 
DNI/NIE/CIF 

NOM  I  COGNOMS:

DNI: TELÈFON: E-MAIL:

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
Domicili notif.:

Població: CP:

 Declaro que tinc un certificat electrònic i vull rebre notificació electrònica, de tots els actes d’aquest procediment, a l’adreça 
electrònica _________________________ . 

2 DADES DE L’HABITATGE

ADREÇA NFFFFF F

REFERÈNCIA CADASTRAL (Més informació a: http://www.sedecatastro.gob.es)

 SUPERFÍCIE ÚTIL (M2)   NÚM. HABITACIONS

  CAPACITAT MÀXIMA (SEGONS CÈDULA D’HABITABILITAT) 3 DADES DE L’EMPRESA GESTORA

 NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL NFFFFF F

DOMICILI  NÚM.

LOCALITAT CP

PROVÍNCIA  CORREU-E

 DNI/NIE/CIF TELÈFON MÒBIL TEL. 24H

4 CONTACTE DE L’EMPRESA D’ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT

 NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL NFFFFF F

DOMICILI  NÚM.

LOCALITAT CP

PROVÍNCIA  CORREU-E

  DNI/NIE/CIF  TELÈFON MÒBIL  TEL. DE CONTACTE 24H

5 TIPOLOGIA DE TRÀMIT

□ Inici d’una nova activitat □ Modificació d’una activitat existent □ Canvi de titularitat de l’activitat

6 DOCUMENTACIÓ QUE APORTA L’INTERESSAT

□ En cas d’actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació legal

□ Altres documents aportats:

7 DECLARO RESPONSABLEMENT


Que l’habitatge compleix els requisits establerts a la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat i es compromet a
mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

 Que disposa de cèdula d’habitabilitat i de llicència de primera ocupació.


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.
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DADES DE L'EMPRESA O PERSONA GESTORA3

INTERESSATiEPRESENTANT

REPRESENTANTSENTREANT

http://www.sedecatastro.gob.es/


 Que em trobo al corrent del pagament dels tributs municipals que són atribuïbles a l’habitatge (IBI, taxes, aigua, etc.)

 Que és disposa en l’habitatge de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

 Que garanteixo un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.

 Que l’habitatge no està qualificat sota cap règim de protecció oficial.

 Que la persona indicada a l’apartat de “TITULAR PROPIETÀRI/ÀRIA” ostenta la titularitat de l’immoble.

 Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil de l’activitat d’HUT que ofereixo.

 Que qualsevol alteració o modificació de dades serà comunicada.

 Que s’exhibeix en un lloc facilment visible per a les persones usuàries les dades previstes a l’apartat 10 de l’article 68 del
Decret 159/2012.

 Que la persona titular responsable de la gestió d’aquest habitatge disposa de títol suficient del/de la propietari/ària per a la
gestió de l’habitatge indicat.

 Que he comprovat que els estatuts de la comunitat no prohibeixen ni limiten la destinació del meu habitatge a l’ús turístic.

8 COMUNICA
Que es disposa a cedir l’ús de l’habitatge indicat a l’apartat “DADES DE L’HABITATGE”  a tercers, íntegrament per a l’ús turístic, en condicions ‒ ‒
d’immediata disponibilitat per a una estada de temporada, amb les condicions adequades, d’acord amb el nombre màxim d’ocupants.

9 AUTORITZA

• L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides
per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

• L’Ajuntament que pugui fer les comprovacions adients amb relació al compliment de les obligacions tributàries, així com les altres
consultes, en els registres i els arxius d’altres administracions i entitats públiques.

• La Generalitat de Catalunya per tal que pugui publicar les dades de l’habitatge a Internet.

10 EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

• Condició suspensiva: D’acord amb l’article 5 de la Llei  16/2015 del  21 de juliol,  l’eficàcia de la declaració responsable efectuada està
supeditada a que disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent.

• Un cop efectuada la Declaració, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que
hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

• La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col.lectius, ni
dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

• La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial,  de qualsevol dada consignada en aquest document comporten, amb l'audiència
prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del
moment en què es coneixen.

• L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En
cas que es constati  algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la
suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

• Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la
normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

• Un cop efectuada la declaració, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

11 AVÍS EN RELACIÓ A LES DADES CONTINGUDES EN AQUESTA SOL·LICITUD
L’Ajuntament comunicarà a la Generalitat de Catalunya les altes, baixes i modificacions de dades dels habitatges d’ús turístic situats en el seu 

terme municipal. En tot cas, les dades de transmissió obligades són les següents:
a) Les dades de l’habitatge i de la seva capacitat legal màxima
b) Les dades de la persona propietària
c) El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic

La condició  d’habitatge  turístic  impedeix al  propietari  o  a  la  propietària  al·legar-ne la  condició  de  domicili  a  l’efecte  d’impedir-hi  l’actuació
inspectora de les autoritats competents.
Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir, en un lloc visible i fàcilment copsable per les persones usuàries, la informació següent:

a) El núm. de RTC de l’habitatge, que ha de constar obligatòriament en tota publicitat que se’n faci
b) El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia
c) El número de telèfon d’atenció immediata

LLOC I DATA: SIGNATURA TITULAR PROPIETARI  SIGNATURA GESTOR
 O REPRESENTANT  (si n’hi ha)
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D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter 
personal s’incorporaran al fitxer Expedients i Procediments Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Vallgorguina i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i 
procediments administratius relacionats amb les competències municipals; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no 
ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a la Pl. de la Vila, 4 de Vallgorguina, i adjuntant còpia del vostre DNI.
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