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Annex de dades específiques de capacitat d’apartaments turístics
Modalitat de tràmit
Dades de la persona titular
Dades de l'establiment
Capacitat
Tipus
Apartaments/Estudis
Places
Observacions
Apartaments/Estudis
Apartaments amb 1 dormitori doble
Apartaments amb 1 dormitori doble i 1 dormitori individual
Apartaments: 
El nombre de places d'apartaments ha de ser major o igual al doble
Altres apartaments
del nombre d'apartaments. En cada apartament hi ha d'haver com a mínim una habitació doble.   
 
Estudis: 
1 estudi sempre té una capacitat de 2 places.  
Estudis
Els apartaments o estudis han d'estar ubicats en edificis sencers o conjunts continus.
Total apartaments
Declaracions
 
Que l'establiment compleix els requisits tècnics del grup, modalitat i categoria, si escau, establerts a la normativa vigent.
 
Que disposo del projecte bàsic de l'establiment necessari per obtenir l'habilitació d'inici d'activitat corresponent i que permet acreditar el compliment els requisits tècnic exigits per a cada grup, modalitat i categoria, si escau, d'establiment d'allotjament turístic.
 
Que l'empresa de la qual sóc el titular/representant compleix els requisits establerts en la normativa vigent i es compromet a mantenir el compliment durant la vigència de la inscripció.
 
Que disposo de l'escriptura de constitució de la societat i que els seus estatuts estan degudament inscrits en el registre corresponent, si escau.
 
Que disposo de facultats de representació de la persona física/empresa/entitat, d'acord amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el registre corresponent, si escau.
 
Que disposo de l'escriptura de la propietat del terreny, de l'edifici, edificis o conjunts, o el contracte d'arrendament per a l'exercici de l'activitat d'allotjament turístic, d'acord amb la Llei de turisme de Catalunya, o altres títols jurídics que acreditin la possessió legítima de l'edifici a aquests efectes.
Que, en el cas d'una modificació que impliqui un canvi de titularitat, disposo de la documentació acreditativa que justifica aquest canvi de titular.
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades dóna lloc a la impossibilitat d'exercir l'activitat i comporta la cancel·lació de la inscripció a l'RTC, així com a la instrucció del corresponent expedient sancionador o l'exigència de responsabilitats, si escau.
 
Que estic informat que l'Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació durant la vigència de l'establiment.
Signatura
Atenció: només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana de Certificació. Consulteu els llistat de certificats digitals admesos.
 
 No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe. 
 
 Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho. 
Signatura de la persona sol·licitant
Actuant com a
Indiqueu si és titular o representant legal/apoderat

Localitat i data:

,

de/d'

de
Autorització
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Registre públic en l'àmbit turístic" del qual és responsable la Direcció General de Turisme amb la finalitat de disposar de les dades referents als propietaris o representant de les entitats que duen a terme activitats de caràcter turístic. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008, Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat
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