Declaració responsable d’apartaments turístics
Tipus d’allotjament turístic i tràmits
I. Tipus d’establiment turístic
Establiment d’apartaments turístics

II. Modalitat de tràmit
Alta

Modificació:

Canvi de denominació
Canvi de titular

Canvi de capacitat

Dades d’identificació i localització
I. Dades de la persona que presenta (en cas que sigui diferent del titular o representant)
Nom o entitat presentadora
DNI/NIE/NIF

Telèfon

Adreça electrònica

II. Dades de la persona titular
Nom o raó social

DNI/NIE/NIF

Polígon industrial

Nau

Tipus de via

Nom de via

Àmbit territorial
Catalunya

Número

Pis

Fora de Catalunya

Província

Comarca

Municipi

Població

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Fax
Web

III. Dades de l’establiment
Denominació o rètol

Coodenades UTM*
X
Y
Nau

Polígon industrial
Tipus de via

Nom de via

Número

Província

Comarca

Municipi

Població

Codi postal

Telèfon

Fax

Pis

Adreça electrònica

E0365

* Per realitzar una cerca més precisa de les coordenades UTM podeu consultar el servei de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.cat/vissir3/
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Declaració responsable
Nom
Actuant com a titular

Cognom 1

Cognom 2

DNI/NIE/NIF

Home
Dona

o com a representant

Requisits específics
Característiques de l’allotjament específic
Que l’establiment d’allotjament turístic del qual sóc titular té les següents característiques:

I. Capacitat
Tipus

Apartaments /
Estudis

Apartaments amb 1 dormitori
doble
Apartaments amb 1 dormitori
doble i un dormitori individual
Altres apartaments
Estudis
TOTAL

Places
Apartaments:
El nombre de places d’apartaments ha de ser major o igual al doble
del nombre d’apartaments. En cada apartament hi ha d’haver com a
mínim una habitació doble.
Estudis:
1 estudi sempre té una capacitat de 2 places

II. Altres característiques
Que l’establiment compleix els requisits tècnics establerts a la normativa vigent.
Que disposo del projecte bàsic de l’establiment necessari per obtenir l’habilitació d’inici d’activitat corresponent i que permet
acreditar el compliment dels requisits tècnics exigits.

Aspectes generals
Que l’empresa de la qual sóc el titular / representant, compleix els requisits establerts en la normativa vigent i es compromet a
mantenir el seu compliment durant la vigència de la inscripció.
Que disposo de l’escriptura de constitució de la societat i que els seus estatuts estan degudament inscrits en el Registre corresponent,
si escau.
Que disposo de facultats de representació de la persona física/empresa/entitat, d'acord amb la corresponent escriptura notarial
inscrita en el registre corresponent, si escau.
Que disposo de l’escriptura de la propietat del terreny, de l'edifici, edificis o conjunts, o el contracte d'arrendament per a l’exercici de
l'activitat d'allotjament turístic, d’acord amb Llei de turisme de Catalunya, o altres títols jurídics que acreditin la possessió legítima de
l'edifici a aquests efectes.
Que, en el cas d’una modificació que impliqui un canvi de titularitat, disposo de la documentació acreditativa que justifica aquest canv
de titular.
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter
essencial de les dades declarades dóna lloc a la impossibilitat d’exercir l’activitat i comporta la cancel·lació de la inscripció a l’RTC,
així com a la instrucció del corresponent expedient sancionador o l’exigència de responsabilitats, si escau.
Que estic informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i
tinença de la corresponent documentació.

Comunicació amb l’Administració
Voleu rebre la comunicació dels actes administratius relacionats amb aquest tràmit per via electrònica?
Sí
No
En cas afirmatiu, indiqueu una adreça de correu electrònic on rebreu els avisos de comunicació:

Observacions

Lloc i data

E0365

Signatura del titular o representant

2/3

Espai reservat per a l’Oficina de Gestió Empresarial
Vista la documentació presentada, s’ha inscrit al Registre de Turisme de Catalunya (RTC), sens perjudici de les comprovacions i
inspeccions posteriors per part de l’òrgan tècnic competent, aquest tràmit amb les dades següents:
Segell
Etiqueta

E0365

LOPD: D’acord amb 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 "Registres públics competencials", responsabilitat del Departament d’Empresa i Ocupació, amb la finalitat de disposar de
les dades referents a propietaris o representants de les entitats que desenvolupen o realitzen activitats de caire turístic. Podeu exercir els vostres drets
de l’afectat mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General d'Organització, Qualitat i Personal, passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça
electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
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