AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Departament de Secretaria
Activitats

21. COMUNICACIÓ D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
Per a activitats subjectes al Codi I552 de la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i regulades
pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

1‐

Dades del titular de la propietat

Nom i cognoms / Raó Social

NIF /NIE

Adreça

Codi Postal

Província / País

2‐

Telèfon

Adreça electrònica

Dades del representant (persona fisica que presenta la declaració, en cas de ser algú diferent del propietari)

Nom i cognoms

NIF /NIE

Adreça

Codi Postal

Província

3‐

Telèfon

Municipi

Adreça electrònica

Dades del gestor de l’habitatge (en cas que el propietari hagi encomanat la gestió)

Nom i cognoms

NIF /NIE

Adreça

Codi Postal

Província

4‐

Municipi

Telèfon

Municipi

Adreça electrònica

Adreça a efectes de comunicacions / notificacions
Mateixa del titular

Mateixa del representant

Mateixa del gestor

Nom i cognoms

NIF /NIE

Adreça
Província

Altres (omplir el següent apartat)

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta comunicació (veure condicions del servei)
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5‐

Tipologia
Comunicació d’un nou registre

6‐

Modificació de titular

Baixa del registre

Dades del habitatge d’ús turístic

Tipus de Via

Nom de la Via

Número/s

Edifici, Polígon, Paratge, ...

Escala

Pis

Porta

Referència Cadastral (http://www.sedecatastro.gob.es)
Capacitat màxima segons cèdula d’habitabilitat

7‐

Número d’HUT (en cas de modificació de titular, o baixa d’activitat)

Documentació en poder de l’Ajuntament i que cal acreditar

En cas de nova comunicació
✔

8‐

Justificació acreditativa del pagament de la taxa corresponent a aquesta Comunicació

Número de rebut

Declaro responsablement

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 conec els drets i obligacions que assumeixo com a empresari turístic.
SOL∙LICITO la bonificació del 50% de la taxa, d’acord amb l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 9

9‐

Autoritzo

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.

10‐ Efectes de la presentació de la comunicació
QUI SIGNA COM A GESTOR disposa de l’autorització del propietari per a la gestió de l’habitatge, i té capacitat per a obligar a la
persona propietària titular de l’activitat als efectes de donar‐lo d’alta en aquesta activitat.

11‐ Signatures
A ______________________________, el ___ de ___________ de 20___

Titular

Representant

Gestor

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 Registre Municipal d’Activitats Ambientals, Recreatives i d’Espectacles, per a la gestió específica de la
seva sol·licitud/comunicació. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, i podrà dirigir-se personalment o per
correu convencional al Departament de Secretaria, per exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves
dades personals.
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