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Comunicació prèvia d'inici d'activitats
d'habitatge d'ús turístic
Dades del propietari titular de l'activitat:
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Correu electrònic:

Telèfon mòbil:

Adreça:
País:

CP:

Població:

Dades del representant del propietari titular: (només omplir si no signa el propietari)
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Correu electrònic:

Telèfon mòbil:

Adreça:
País:

CP:

Població:

Dades persona gestora de l'habitatge: (només omplir quan el propietari hagi encomanat la gestió)
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Correu electrònic:

Telèfon mòbil:

Adreça:
País:

CP:

Població:

Dades de l'habitatge que es comunica:
Tipus de via:
Nom de la via:
Número:

Escala, pis, porta:

Referència cadastral:

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. Número d'habitatges que comunica:

Telèfon d'atenció comunicacions relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic: (mínim dos telèfons)
Telèfon 1:
Telèfon 2:
Identificació de l'empresa d'assitència i manteniment
Nom o raó social:

NIF:

Adreça:
Població:
Correu electrònic:

Telèfon:

CP:
Web:

Declaració responsable del propietari o el seu representant
DECLARO responsablement conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat vigent de la qual adjunto còpia i
de llicència de primera ocupació
DECLARO responsablement que estic al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi.
DECLARO responsablement que disposo de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

Pàgina 1 de 2

Comunicació prèvia d'inici d'activitats
d'habitatge d'ús turístic

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - P0816200J - Tel. 93 767 15 60 - www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

Declaració responsable del propietari o el seu representant
MANIFESTO que soc coneixedor que l’Ajuntament de Pineda de Mar donarà trasllat d’aquestes dades al Registre
de Turisme de Catalunya en compliment de l’article 68.8 del Decret 159/2012.
MANIFESTO que si no estic interessat en la promoció del meu habitatge d’ús turístic ho comunicaré al Registre de
Turisme de Catalunya.
MANIFESTO que disposaré de fulls oficials de queixes, reclamacions i denúncia.
MANIFESTO que exhibiré en lloc visible i fàcilment copsable per a persones usuàries:
• Rètol informatiu
• Número telèfon previst per a comunicacions
• Document de comunicació prèvia d’inici de l’activitat degudament segellat per l’Ajuntament
Manifestació de la persona gestora (en el supòsit que el propietari/a hagi encomanat la gestió)
DECLARO responsablement 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.
Còpia de la cedula d'habitabilitat.
Altres:

Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del tractament,
facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR.
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Registrar l’entrada de la documentació presentada pels ciutadans i donar tràmit a les corresponents
sol·licituds.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del
responsable.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la pàgina web: http://www.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Data:
Signatura del titular propietari

Signatura del representant

Signatura del gestor dels habitatges
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