SALOU

Espai reservat per a ús administratiu

DECLARACIÓ RESPONSABLE
PER A LA MODIFICACIÓ DE DADES
D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC
Document revisat 20/3/2018
Dades de l’habitatge
Tipus de via

Nom de la via

Nom de l’edifici

Número

Bloc

Escala

Pis

Porta

Referència cadastral

Nou núm. de Telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat de
l’habitatge d’ús turístic (24 hores)

Núm. HUTT

D’acord amb allò que estableix el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, i la llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica,
DECLARO RESPONSABLEMENT la modificació de les següents dades:
Canvi del titular de l’habitatge d’ús turístic
Nom i Cognoms del nou titular (nom fiscal, en el cas d’empreses)

DNI /

NIE /

CIF

Nom i Cognoms de l’Administrador (en el cas d’empreses)

DNI /

NIE /

CIF

Tipus de via

Nom de la via

Número

Província

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Codi postal
Correu electrònic on s’enviarà la modificació

Canvi de dades de la persona gestora
Nom i Cognoms de la nova persona gestora (nom fiscal, en el cas d’empreses)
Tipus de via

Nom de la via

DNI /

NIE /

Número

Província

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil

CIF
Pis / Porta

Codi postal
Correu electrònic

Canvi de dades de l’empresa de manteniment
Nom de la nova empresa
Tipus de via

Pis / Porta

DNI /

Nom de la via

Número

Província

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil

NIE /

CIF
Pis / Porta

Codi postal
Correu electrònic

Autoritzo a publicar les dades relatives a l’habitatge d’ús turístic a internet
Baixa de l’activitat d’ús turístic:

Si:

No:

DECLARO, sota la meva responsabilitat davant l’Ajuntament que,
1er
2on
3er
4rt

Com a persona gestora disposo de títol suficient del propietari per a la gestió del/s habitatge/s.
L’/Els habitatge/s compleix/en amb la normativa sectorial d’aplicació i l’article 62 del POUM.
L’habitatge no està qualificat sota cap règim de protecció oficial.
Resto assabentat que qualsevol modificació de les dades referides anteriorment han de ser comunicades a aquest Ajuntament

SIGNATURA I DATA

Adjunto la documentació que assenyalo
Carta de pagament

Salou a ........ de ................................... de .............
Ajuntament de Salou, NIF: P4318500H, Passeig del 30 d’octubre Nº4, 43840 SALOU / Tel. 977309200 / Fax 977309220 / www.salou.cat

AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El Responsable del Fitxer és
l’AJUNTAMENT DE SALOU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant
comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI a la seu de l’Ajuntament: Passeig del 30 d’Octubre 4, 43840 Salou, o fer-ho mitjançant el
formulari que es troba a la plana web de l’Ajuntament: www.salou.cat

La presentació incompleta d’aquesta declaració responsable NO habilita per exercir l’activitat

Ajuntament de Salou, NIF: P4318500H, Passeig del 30 d’octubre Nº4, 43840 SALOU / Tel. 977309200 / Fax 977309220 / www.salou.cat

