
REGIM DE COMUNICACIÓ PREVIA D’INICI D’ACTIVITATS 
D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC 

Titular..................................................................................., amb DNI .......................... 

amb domicili a ................................................................................................................... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

web: .................................................................................................................................. 

Nom..................................................................................., amb DNI .......................... 

amb domicili a ................................................................................................................... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

web: .................................................................................................................................. 

  
 

 

 

 

Com a propietari i titular de l’activitat d’habitatge/s d’ús turístic, comunico: 

1- Dades del propietari titular de l’activitat: 

2- Dades del representant del propietari titular (només omplir si no signa el 
propietari) 

 

3- Dades de la persona gestora de l’habitatge (només omplir quan el propietari 
hagi encomanat la gestió) 

4- Dades de l’habitatge que es comunica i que autoritza a fer públiques al 
directori de la web municipal: 

 
 

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:  ........................ 

Nom comercial (si s’escau) ............................................................................................. 

Adreça........................................................................núm. ...........escala/pis/porta.......... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

amb referència cadastral ......................................................... ..................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

Web ................................................................................................................................... 

capacitat màxima (segons cèdula d’habitabilitat): ............................................................ 

Nom..................................................................................., amb DNI .......................... 

amb domicili a ................................................................................................................... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

web: .................................................................................................................................. 



 





















Número de telèfon 1: ..........................................Número de telèfon 2: ............................ 

 CONFORME és coneixedor que la destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si 

està prohibida per l’ordenació urbanística dels usos del sector on es trobi, o està prohibida pels 

Estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la Propietat en edificis sotmesos 
al règim de propietat horitzontal; i en aquest sentit, ACCEPTA la prevalença de l’esmentada 

normativa i les conseqüències que se’n derivin. 

   CONFORME l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat i de llicència de  primera  

ocupació, si escau. 

  CONFORME l’habitatge està al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi. 

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

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. 

 
 
 
 
 

5- Telèfon d’atenció per a comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús 
turístic (consignar dos telèfons): 

6- Identificació de l’empresa d’assistència i manteniment (en cas de gestionar- 
se des de la propietat, indicar les dades de la propietat): 

 

7- Declaració responsable del propietari o el seu representant (cal marcar les 
caselles): 

 

8- Consentiment del propietari i/o gestor que la inscripció registral li sigui 
comunicada per correu electrònic (cal indicar un correu electrònic) 

 Consentiment del propietari: correu electrònic ...................................................... 
 Consentiment del gestor: correu electrònic ............................................................ 

9- Manifestació de la persona gestora (en el supòsit que el propietari/a hagi 
encomanat la gestió). 

COMUNICO L’INICI DE LES ACTIVITATS DE L’HABITATGE/S I ACOMPANYO 
LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT (DETALLAR ELS DOCUMENTS ADJUNTS): 

   DNI/NIE/CIF 

   Relació en annex dels habitatges de la meva propietat (en cas de ser més d’un) 

que es comuniquen en aquest acte. 

   Autorització del propietari en cas de representant/gestor 

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

(Sempre) (si n’hi ha) 
(signatura titular propietari) (el gestor dels habitatges) 
(o el seu representant) 

 
 

Vilanova i la Geltrú, ............. de ............................. de ........... 

Nom................................................................................., amb DNI/CIF........................... 

amb domicili a ................................................................................................................... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

web: .................................................................................................................................. 



 

 
 
 
 

 
- Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, directament o 

indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de 
temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix el Decret 75/2020 
del 4 d’agost de 2020. 

- Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances. 
- Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior 

a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d’un 
any. 

- Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habilitat i complir en tot moment les condicions 
tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les 
indicades a la cèdula. 

- Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels 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 
disposin, tot en perfecte estat d’higiene. 

- El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a persones usuàries 
i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic. 

- El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i 
manteniment de l’habitatge. 

- La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la condició de domicili als 
efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents. 

- Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, els 
ajuntaments trameten a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes, baixes i modificacions de 
dades dels habitatges d’ús turístic situats en el seu terme municipal a través de la extranet de les 
administracions públiques catalanes. 

- Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de l’òrgan 
competent en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les 
persones usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge turístic. 

- Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per a les persones usuàries: 
 

a) El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. 
b) El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article. 
c) Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici. 
d) El número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya. 

 

El propietari i propietària o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la Policia 
la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat 
ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones. 



 

Adreça........................................................................núm. ...........escala/pis/porta.......... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

amb referència cadastral...................................................... ..................................... 

capacitat màxima (segons cèdula d’habitabilitat): ............................................................ 

Adreça........................................................................ núm. ...........escala/pis/porta......... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

amb referència cadastral...................................................... ..................................... 

capacitat màxima (segons cèdula d’habitabilitat): ............................................................ 

Adreça........................................................................ núm. ...........escala/pis/porta......... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

amb referència cadastral...................................................... ..................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

capacitat màxima (segons cèdula d’habitabilitat): ............................................................ 

Adreça........................................................................ núm. ...........escala/pis/porta......... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

amb referència cadastral...................................................... ..................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

capacitat màxima (segons cèdula d’habitabilitat): ............................................................ 

Adreça........................................................................ núm. ...........escala/pis/porta......... 

de ........................................................................... codi postal......................................... 

amb referència cadastral...................................................... ..................................... 

número de telèfon.................................... correu electrònic.............................................. 

capacitat màxima (segons cèdula d’habitabilitat): ............................................................ 

 
 
 
 

 

Annex I – Altres habitatges de la mateixa titularitat que es comuniquen 
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