DECLARACIÓ DE RESPONSABLE D’ACTIVITAT D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
Titular (Cognoms, nom / Denominació social):
Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

NIF/CIF:

Pis:

Porta:

Municipi:

Apt. corr.:

CP :

Telèfon :

E-mail @:

Web :

Dades de la persona intermediària, si l’habitatge es comercialitza a través seu
Nom (Cognoms, nom):

NIF:

Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Municipi:
Telèfon :

Apt. corr.:

CP :
Telèfon mòbil :

Fax :

E-mail @:

Dades de l’habitatge d’ús turístic
Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

CP :

Referència cadastral:
Telèfon :
Capacitat màxima de
persones:

Telèfon mòbil :
Superfície útil interior en m2:

E-mail @:
Núm. habitacions que es desglossen de la
següent manera:

Empresa encarregada de l’assistència i del manteniment:

N. dormitoris:

Telèfon:

N. banys:

Adreça:

Altres (cuina, sala d’estar):

DECLARO RESPONSABLEMENT

□

Que disposo de l’escriptura de propietat del terreny, de l’edifici, edificis o conjunts o el contracte
d’arrendament per a l’exercici de l’activitat d’allotjament turístic o altres títols jurídics que acreditin
la possessió legítima de l’edifici a aquests efectes

□

Que l’habitatge d’ús turístic disposa de la cèdula d’habitabilitat de la llicència de primera ocupació,
tal com disposa el Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.

□

Que l’habitatge d’ús turístic disposa de la cèdula d’habitabilitat de la llicència de primera ocupació,
tal com disposa el Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.

□

Que l’habitatge d’ús turístic disposa de la certificació d’eficiència energètica, o declaració
d’excepcionalitat de l’aplicació del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el
procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, dintre dels supòsits: 1.
Edifici o monument protegit oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular
valor arquitectònic o històric; 2. Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior
a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior
al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

□

Que he presentat la comunicació de la primera ocupació / Que disposo de la llicència de primera
ocupació (quan es tracti de la primera ocupació de l’habitatge).

□

Que l’habitatge compleix els requisits que estableix el Decret 159/2012 de 20 de novembre,
d’establiments d’allotjaments turístics i habitatges d’ús turístic.

□

Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi, tal com disposa el Decret 164/2010,
de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.

Que presento la DOCUMENTACIÓ següent:

□

Documentació acreditativa de la representació, si escau.

□

Resguard que acrediti que s’ha efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent si ho
exigeix l’ordenança municipal.

La presentació d’una comunicació prèvia o declaració responsable amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de
caràcter essencial, o en qualsevol dels documents que les acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta
l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals
s’hagués de respondre.

Signatura

Arenys de Munt, _____ d_________________________ de 20____

Il·ltre. Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt



Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud per correu electrònic:

_______________________________________________________________________________________



He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions electròniques següents:

L’acceptació comportarà el consentiment de l’interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol
notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d’aquest procediment.
Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema
de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS
informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament
informatiu.
Per a l’acreditació de l’accés de l’interessat al contingut de les notificacions, caldrà que aquest s’identifiqui i
s’autentiqui a través de certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o
superior o mitjançant una contrasenya d’un sol ús.
Per a l’accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l’interessat i produirà els
efectes previstos a l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Política de protecció de dades de caràcter personal
Responsable del tractament

Dades de contacte delegat
de protecció de dades
Finalitat del tractament
Base jurídica
Destinataris
Drets de les persones

Termini de conservació de les dades
Reclamació

Ajuntament d’Arenys de Munt
Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80 / Fax 93 795 06 30
protecciodedades@ademunt.cat www.arenysdemunt.cat
protecciodedades@ademunt.cat
Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt
als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades.
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la
vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
o mitjançant la seva seu electrònica (https://seue.cat/web/arenysdemunt).
Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, en paper o mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seu-e.cat/web/arenysdemunt).

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició
Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament d’Arenys de Munt
Rambla Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel.: 937937980 / Fax: 937950630
Correu electrònic: incidencies.ARCO@ademunt.cat
Indicant clarament a l’assumpte: Tutela de Drets LOPD

