Espai reservat per a ús administratiu

SALOU
DECLARACIÓ RESPONSABLE
BAIXA
HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC
Més informació

Document revisat 28/02/2020
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

PROPIETARI DE L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
Nom i Cognoms del 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

Pis / Porta

Codi postal
Correu electrònic on s’enviarà la baixa

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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 BAIXA de l’activitat
d’habitatge d’ús turístic.
SIGNATURA I DATA

DOCUMENTACIÓ APORTADA
1
2
3
4
5

Salou, a ........ de/d’ ................................... de .............
IL·LM. SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SALOU
M’oposo a que l’Ajuntament de Salou consulti i obtingui les dades necessàries per a la resolució d’aquesta sol·licitud, d’acord amb l’article
28.2 de la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
AVÍS LEGAL
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran
incorporades a un tractament amb la finalitat de donar servei i resposta a la sol·licitud que heu presentat. El responsable del
tractament és l’Ajuntament de Salou i podeu ampliar aquesta informació consultant la política de privacitat a la pàgina web de
l’Ajuntament www.salou.cat .
Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels vostres drets mitjançant
la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament a la següent adreça: Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’Octubre
4, 43840 Salou o a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Exercici de drets
LOPD

La presentació incompleta d’aquesta declaració responsable NO formalitza la sol·licitud
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