Ajuntament
Sant Pere de Ribes

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA D’HABITATGE D’ÚS TURISTIC
Dades del propietari/a de l’habitatge
Titular (Cognoms, nom / Denominació social):
Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

NIF/CIF:

Pis:

Porta:

Municipi:

Apt. corr.:

CP  :

Telèfon ℡ :

E-mail @ :

Web  :

Dades de la persona intermediaria ( si l’habitatge es comercialitza a través seu)
Nom (Cognoms, nom):

NIF:

Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Municipi:

Apt. corr.:

CP  :

Telèfon ℡ :

Telèfon mòbil  :

Fax  :

E-mail @ :

Comunicació prèvia i declaració responsable habitatges ús turístic

Dades de l’habitatge
Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Urbanització:

Apt. corr.:

CP  :

Capacitat legal màxima (segons cedula habitabilitat):
Superficie util interior:

m²

Referència cadastral:

Tel contacte:

Empresa encarregada d’assistència i manteniment de l’habitatge:
Nombre total d’habitacions:
Dormitoris:

Cuina:

Cambres higièniques:

Sala d’estar:

Sala cuina:

Altres:

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que l’habitatge disposa cedulla d’habitatbilitat i de llicència de primera ocupació, si escau.
Que l’habitatge està suficientment moblat i dotat d’aparells i estris necessaris per a la correcta prestació del servei

Que l’habitatge no constitueix residència habitual de qui signa ni de terceres persones
Que presento la DOCUMENTACIÓ següent:
DNI/NIF/NIE o CIF de la persona física/jurídica propietari o titular del dret de gaudi de l’habitatge
DNI/NIF/NIE o CIF de la persona física /jurídica intermediària
Altres: .....................................

Un cop efectuada la declaració, l’activitat d’habitatge d’ús turístic es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat
de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables, sens perjudici de les facultats
de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions competents.

Comunicació prèvia i declaració responsable de l’us turístic dels habitatges

Signatura,

A .......................... el ......... de .................................. de 20......

Excm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les
vostres dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. La finalitat del qual és la gestió
dels expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancellació i oposició adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, adjuntant còpia del
document d’identitat.

