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

159/2012,  de  20  de  nove mbr e ,  d’establime n t s  d’allotjame n t  turístic  i d’habitatges  d’ús  turístic.

COM A PROPIETARI I TITULAR DE L’ACTIVITAT D’HABITATGE 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 persona gestora de l’habitatge (***)  (només omplir quan el propietari hagi encomanat la gestió)

NIF:                                             Nom o raó social:                                           Número AICAT:
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 (d’acord amb la cèdula d’habitabilitat): 
Referència cadastral: 
Numero total d’habitatges que comunica:
Si es comunica  més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació una relació dels habitatges i les seves dades i capacitat, segons ANNEX 1.

FORMES DE PAGAMENT
La taxa és de 52,26€ un cop aplicades les bonificacions establertes a l’ordenança fiscal vigent.
El pagament es pot efectuar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) situada a la Plaça del Joc de la Pilota 1 de dilluns a divendres de 9h. a 14h. o a l'Oficina d'Atenció (OMAC)
situada al  centre  cívic  d'Empuriabrava  de 9h a  14h.  O bé,  mitjançant  transferència  bancària  al  número de compte  de La  Caixa  d’Estalvis  i  Pensions de Barcelona:  2100  0122
390200002631 Iban: ES30 Swift: CAIXESBBXXX. També podeu sol·licitar una carta de pagament.



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

Núm. telf._1: Núm. Telf._2: (

6- Identificació de l’ empresa d’assistència i manteniment

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

7- Declaració responsable del propietari o el seu representant

 Declaro responsablement que l’habitatge d’ús turístic disposa de la cèdula d’habitabilitat vigent i de la 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.

Nom empresa asseguradora .................................... Núm de pòlissa ...........................................

 Declaro responsablement que comunicaré a l’ajuntament qualsevol canvi que es produeixi en les dades aportades
en la present comunicació.

 Desitjo rebre notificacions electròniques (obligatori per a les persones jurídiques).

8- Manifestació de la persona gestora (***) (supòsit en que el propietari/a ha encomanat la gestió)

MANIFESTO que disposo del títol suficient del propietari/a per la gestió de l’habitatge (encàrrec de gestió).

9- Autorització per a la publicació de les dades a Internet

 Si
 No  

COMUNICO L’INICI DE LES ACTIVITATS DE L’HABITATGE/S.
ACOMPANYO LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT (si s’escau):

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

 Altres .....................................................................................................................................................................

Castelló d’Empúries,      de                       de   

                 El titular propietari (*)                                                      El gestor dels habitatges (***)       

              o el seu representant  (**)

* Informació bàsica de protecció de dades en el revers d’aquest document

FORMES DE PAGAMENT
La taxa és de 52,26€ un cop aplicades les bonificacions establertes a l’ordenança fiscal vigent.
El pagament es pot efectuar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) situada a la Plaça del Joc de la Pilota 1 de dilluns a divendres de 9h. a 14h. o a l'Oficina d'Atenció (OMAC)
situada al  centre  cívic  d'Empuriabrava  de 9h a  14h.  O bé,  mitjançant  transferència  bancària  al  número de compte  de La  Caixa  d’Estalvis  i  Pensions de Barcelona:  2100  0122
390200002631 Iban: ES30 Swift: CAIXESBBXXX. També podeu sol·licitar una carta de pagament.



Informació bàsica sobre protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem del 
del següent:

FORMES DE PAGAMENT
La taxa és de 52,26€ un cop aplicades les bonificacions establertes a l’ordenança fiscal vigent.
El pagament es pot efectuar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) situada a la Plaça del Joc de la Pilota 1 de dilluns a divendres de 9h. a 14h. o a l'Oficina d'Atenció (OMAC)
situada al  centre  cívic  d'Empuriabrava  de 9h a  14h.  O bé,  mitjançant  transferència  bancària  al  número de compte  de La  Caixa  d’Estalvis  i  Pensions de Barcelona:  2100  0122
390200002631 Iban: ES30 Swift: CAIXESBBXXX. També podeu sol·licitar una carta de pagament.

Consentiment per al tractament de dades:
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada
Signatura
Castelló d’Empúries ….. 
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