REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
1-Dades del propietari/a titular de l’activitat
Nom o raó social
NIF/NIE/DNI
Domicili Fiscal
Codi Postal – Població
Telèfon de contacte
Adreça electrònica
Web

2-Dades del representant del propietari/a titular (només omplir si no signa el propietari/a)
Nom i cognoms
DNI
Domicili
Codi Postal – Població
Telèfon de contacte
Adreça electrònica
Web

3-Dades persona gestora de l’habitatge (només omplir quan el propietari/a hagi encomanat la gestió)
Nom o raó social
NIF
Domicili Fiscal
Codi Postal – Població
Telèfon de contacte
Adreça electrònica
Web

4-Dades de l’habitatge que es comunica
Emplaçament
Codi Postal – Població
Capacitat màxima (segons cèdula d’habitabilitat)

// superfície útil de l’habitatge________ m2

Nom comercial de l’activitat

Pel supòsit que el mateix propietari titular comuniqui més d’un habitatge, adjuntarà a aquesta comunicació una relació dels
habitatge i les seves dades i capacitat, segons ANNEX 1. (Número total d’habitatges que comunica:________)
5-Telèfon d’atenció comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic
Núm. tel._1:

// Núm. tel._2:

6-Identificació de l’empresa d’assistència i manteniment
Nom o denominació social
NIF
Domicili Fiscal
Codi postal/població
Telèfon de contacte
Adreça electrònica
Web
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NOVA ACTIVITAT

CANVI DE TITULAR

MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ

TRASLLAT

7-Antecedents de l’activitat anterior (en cas de canvi de titularitat)
Nom del/de la titular anterior
Activitat desenvolupada
Núm. expedient
Nom comercial anterior

8-Declaració responsable del propietari/a o el 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.
Com a persona propietària DECLARO que conec els drets i obligacions que assumeixo com a empresari turístic.
9-Manifestació de la persona gestora (en el supòsit que el propietari/a hagi encomanat la gestió)
MANIFESTO que disposo del títol suficient del propietari/a per la gestió de l’habitatge.

COMUNICO L’INICI DE LES ACTIVITATS DE/DELS L’HABITATGE/S I ACOMPANYO LA DOCUMENTACIÓ
SEGÜENT (d’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges
d’ús turístic):
Fotocòpia del DNI/NIF del propietari titular de l’activitat
Fotocòpia del DNI del representat, si és el cas
Fotocòpia de l’escriptura de poders si actua un representant en nom de l’empresa
Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat
Relació en annex dels habitatges de la meva propietat (en cas de ser més d’un) que es comuniquen en
aquest acte
Altres _________________________________________________________________________________

Agramunt, _____ d __________________ de 20
Signatura del/de la titular propietari

El gestor dels habitatges, (si n’hi ha)

o el seu representant

Alcalde de l'Ajuntament d'Agramunt
“Us informem que les dades facilitades per vostè en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament
d’Agramunt i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seves competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Agramunt.”
Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

