Faig arribar a l'Ajuntament la següent:

COMUNICACIÓ D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC

Tipologia:
Alta

Canvi de titular - Nº Registre turístic:
1. Dades de la persona propietària de la finca:
Nom i cognoms o raó social:
Document d'identificació:

Mòbil (nacional):

Domicili:
Població:
Adreça electrònica:

Telèfon:
Codi postal:
Telèfon 24 hores:

2. Dades del/la representant:
Nom i cognoms o raó social:
Document d'identificació:

Mòbil (nacional):

F022

Domicili:
Població:
Adreça electrònica:

Telèfon:
Codi postal:
Telèfon 24 hores:

3. Dades identificatives de l'habitatge: (*) Totes les dades són obligatòries
Adreça:
Referència cadastral (20 dígits):
Coordenades Base UTM ETRS89

X:

Y:

Capacitat legal màxima:
4. Persona de contacte per usuaris, veïns i administracions:
Nom i cognoms o raó social:
Telèfon:

Adreça electrònica:

5. Empresa d'assistència i manteniment de l'habitatge:
Nom i cognoms o raó social:
Telèfon:

Adreça electrònica:

6. Dades de la persona gestora: (*) En cas que hagi estat encomanada la gestió de l'habitatge
Nom i cognoms o raó social:
Document d'identificació:

Mòbil (nacional):

Domicili:
Població:
Adreça electrònica:

Telèfon:
Codi postal:
Telèfon 24 hores:

7. Autorització per a la publicació de les dades a Internet (Guia oficial d'HUT de la Generalitat):
Autoritzo la publicació de les dades a Internet:

Si

No

En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no
seran cedides a tercers.
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel. 972 32 70 13 - 972 32 70 00 - urbanisme@guixols.cat

8. Notificació electrònica (Només per les persones físiques):
Accepto la notificació electrònica

Correu-e d'avís:

Tel. mòbil:

9. Documentació que s'acompanya:
- Justificant de pagament, per autoliquidació, de la taxa corresponent
- Cèdula d'habitabilitat en vigor
10. Declaracións responsables:
Declaro sota la meva responsabilitat que:

F022

- L'habitatge disposa de la cèdula d'habitabilitat en vigor.
- La capacitat màxima de l'habitatge no excedeix les 15 places.
- L'habitatge reuneix les condicions referides en el Decret 75/20, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.
- L'activitat es realitzarà d'acord amb el que disposa el Decret 75/20, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.
- Com a persona gestora de l'habitatge disposo de títol suficient del propietari per a la gestió de l'habitatge (en
el cas que el propietari hagi encomanat la gestió).
- Conec que la inexactitud, falsedat o omissió de dades de caràcter essencial determina la impossibilitat
d'exercir l'activitat.
INFORMACIÓ PER A LA PERSONA INTERESSADA
S'informa el/la titular del HUT que, una vegada finalitzada la tramitació, la Generalitat de Catalunya us farà arribar a la vostra
Carpeta Electrònica el Document acreditatiu de la inscripció del HUT a l'RTC. En aquest sentit, el/la titular rebrà dos avisos
(per correu electrònic), un primer d'obertura del tràmit i un segon de finalització. Trobareu informació sobre com s'accedeix a
la Carpeta electrònica en la secció Com tramitar en línia

Signatura:

Imprimir

Data:

En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no
seran cedides a tercers.
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel. 972 32 70 13 - 972 32 70 00 - urbanisme@guixols.cat

