Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de l’habitatge
Adreça (carrer, plaça... núm.)

Superfície construïda (m2)

Referència cadastral (es pot trobar al rebut de l'IBI, a www.sedecatastro.gob.es, o a l'Ajuntament)

Capacitat màxima legal

Comunico
L'inici d'activitat d'ús turístic de l'habitatge esmentat anteriorment.

Dades de la persona propietària de l’habitatge
Nom i cognoms

DNI

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

Dades de la persona gestora (en cas que hagi estat encomanada la gestió de l'habitatge)
Nom i cognoms

DNI

Domicili

Població

Adreça electrònica

Documents adjunts
 Document acreditatiu d'haver
pagat, per autoliquidació, la taxa
corresponent

Codi Postal

Telèfon mòbil

Data i signatura
Palafrugell,
La persona comunicant

La persona gestora (si n’hi ha)

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

Dades de contacte per a usuaris, veïns i administracions
Nom i cognoms o raó social
Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge
Nom i cognoms o raó social
Adreça electrònica

Telèfon mòbil

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro responsablement
1. Que l'habitatge disposa de la cèdula d'habitabilitat.
2. Que la persona identificada en aquest formulari com a gestora de l'habitatge disposa de títol
suficient del propietari per a la gestió de l'habitatge.
3. Que l'habitatge indicat està suficientment moblat i dotat d'aparells i estris necessaris per a la seva
ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d'allotjament correcte en relació amb la
totalitat de places que disposa, i tot en perfecte estat d'higiene.
4. Que la persona indicada com a propietària ostenta la titularitat de l'habitatge.
5. Que l'habitatge disposa del fulls oficials de queixa, reclamació i denuncia de l'òrgan competent en
matèria de consum de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i que aquests estan a l'abast
de les persones usuàries.
6. Que l'habitatge disposa, o disposarà, de rètols col·locats en un lloc clarament visible que contenen
almenys la següent informació: Disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denuncia,
número de telèfon d'atenció immediat, número de registre d'entrada a l'ajuntament de la
comunicació prèvia.
7. Que qualsevol alteració o modificació de les dades contingudes en aquest formulari serà
comunicada.
8. Que conec que la inexactitud, falsedat o omissió de dades de caràcter essencial determina la
impossibilitat d'exercir l'activitat.
Data i signatura
Palafrugell,
La persona comunicant

Deixar en blanc la sol·licitud

La persona gestora (si n’hi ha)

Imprimir la sol·licitud

