
Pàgina 1 de 2 

 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURISTIC 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

A L’AJUNTAMENT DE               CANET DE MAR                                                 ALTA D’ACTIVITATS  

SR/SRA.  COM A PROPIETARI/A I TITULAR DE L’ACTIVITAT D’HABITATGE/ 
HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC, 

COMUNICO:  

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

Nom o raó social: NIF/NIE/NIF: 
Província: Comarca:  
Municipi: País:  
Tipus de via:                           Nom de la Via:   
Núm.: Escala, pis, porta:  
Codi postal: Telèfon: Fax: 
Adreça electrònica:  Web: 
 

2- Dades del representant del propietari titular  (**)   (només omplir si no signa el propietari) 

NIF: Nom i cognoms: 
Adreça:   
Codi postal: Població:  Telèfon: 
Adreça electrònica:  Web: 
 

3- Dades empresa/persona gestora de l’habitatge (***)  (només omplir quan el propietari hagi encomanat la 
gestió) 

NIF: Nom o raó social: 
Adreça: 
Codi postal: Població Telèfon: 
Adreça electrònica:  Web: 
 

4- Dades de l’habitatge que es comunica 

Tipus de via: Nom de la via: 
Núm.: Escala, pis, porta:  
Codi postal: Municipi   
Capacitat màxima (Segons cèdula d’habitabilitat):  
 
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 :.............) 

 

5- Telèfon d’atenció comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic 

Núm.telf._1: (      ) Num.Telf._2: (      ) 
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6- Identificació de l’ empresa d’assistència i manteniment (obligatori) 

NIF: Nom o denominació social: 
Adreça:   
Codi postal: Població:  Telèfon 24h (obligatori): 
Adreça electrònica:  Web: 
 

7- Declaració responsable del propietari o el seu representant 

 CONFORME 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. 

 CONFORME l’habitatge compleix els requisits establerts per la normativa vigent, i que es compromet a mantenir 
el seu compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat. 

 QUE DESITJO REBRE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA  al correu electrònic: ______________________________ 

 QUE AUTORITZO A PUBLICAR LES DADES DE L’HABITATGE A INTERNET  
http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies 

 

8- 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. 

 

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

 Relació en annex dels habitatges de la meva propietat (en cas de ser més d’un) que es comuniquen en aquest 
acte. 

 Cèdula d’Habitabilitat 

 Certificat/Escriptures de propietat 

 DNI/NIF/CIF Propietari/Representant Legal/gestor/empresa 

 Comprovant liquidació de la taxa de procediment 

 Altres 

                                             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   


