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Comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic
Art. 50 bis Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, modificada per la Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica

El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
PROPIETARI (Dades del propietari titular de l’activitat)
NOM I COGNOMS

NIF/NIE

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

PROVÍNCIA

FAX

COMARCA

EMAIL

PAÍS
WEB

REPRESENTANT DEL PROPIETARI TITULAR (**) (Només omplir si no signa el propietari)
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

PERSONA GESTORA DE L’HABITATGE (***) (Només omplir quan el propietari hagi encomanat la gestió)
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

DADES DE L’HABITATGE QUE ES COMUNICA
DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

ESCALA /PIS/PORTA

CAPACITAT MÀXIMA (segons cèdula d’habitabilitat)
Pel supòsit que el mateix titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació, una relació dels habitatges i les seves dades i
capacitat, segons ANNEX 1 (Número total d’habitatges que comunica:
).

TELÈFON D’ATENCIÓ COMUNICACIONS RELATIVES A L’ACTIVITAT D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
NÚMERO DE TELÈFON 1

NÚMERO DE TELÈFON 2

EMPRESA D’ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROPIETARI O DEL 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.
MANIFESTACIÓ DE LA PERSONA GESTORA (***) (en el supòsit que el propietari hagi encomanat la gestió)
MANIFESTO que disposo del títol suficient del propietari per la gestió de l’habitatge.
COMUNICACIÓ
COMUNICO l’inici de les activitats de l’habitatge/s i acompanyo la documentació següent:
Relació en annex dels habitatges de la meva propietat, que es comuniquen en aquest acte
Còpia del rebut d’IBI i/o fitxa cadastral
Altres
Que disposo del títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge.

SIGNATURES REQUERIDES
(SEMPRE)

(SI N’HI HA)

El titular del 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.

Llançà,		

de		

de 20

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.
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ANNEX 1 (Altres habitatges de la mateixa titularitat que es comuniquen)
DADES DE L’HABITATGE QUE ES COMUNICA
DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

ESCALA /PIS/PORTA

CAPACITAT MÀXIMA (segons cèdula d’habitabilitat)
Pel supòsit que el mateix titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació, una relació dels habitatges i les seves dades i
capacitat, segons ANNEX 1 (Número total d’habitatges que comunica:
).

DADES DE L’HABITATGE QUE ES COMUNICA
DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

ESCALA /PIS/PORTA

CAPACITAT MÀXIMA (segons cèdula d’habitabilitat)
Pel supòsit que el mateix titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació, una relació dels habitatges i les seves dades i
capacitat, segons ANNEX 1 (Número total d’habitatges que comunica:
).

DADES DE L’HABITATGE QUE ES COMUNICA
DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

ESCALA /PIS/PORTA

CAPACITAT MÀXIMA (segons cèdula d’habitabilitat)
Pel supòsit que el mateix titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació, una relació dels habitatges i les seves dades i
capacitat, segons ANNEX 1 (Número total d’habitatges que comunica:
).

DADES DE L’HABITATGE QUE ES COMUNICA
DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

ESCALA /PIS/PORTA

CAPACITAT MÀXIMA (segons cèdula d’habitabilitat)
Pel supòsit que el mateix titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació, una relació dels habitatges i les seves dades i
capacitat, segons ANNEX 1 (Número total d’habitatges que comunica:
).

DADES DE L’HABITATGE QUE ES COMUNICA
DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

ESCALA /PIS/PORTA

CAPACITAT MÀXIMA (segons cèdula d’habitabilitat)
Pel supòsit que el mateix titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació, una relació dels habitatges i les seves dades i
capacitat, segons ANNEX 1 (Número total d’habitatges que comunica:
).

DADES DE L’HABITATGE QUE ES COMUNICA
DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

ESCALA /PIS/PORTA

CAPACITAT MÀXIMA (segons cèdula d’habitabilitat)
Pel supòsit que el mateix titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació, una relació dels habitatges i les seves dades i
capacitat, segons ANNEX 1 (Número total d’habitatges que comunica:
).

