
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA A L’INICI 
D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC 

 
El propietari efectua la declaració prèvia a l’inici de l’activitat d’habitatge d’ús 
turístic i la seva adequació a l’Ordenança Reguladora dels Habitatges d’Ús 
Turístic de Lloret de Mar per la seva posterior verificació:                                                                                                

 
I-  Dades del propietari  

 Nom o raó social 
       

 DNI/NIE 
       

 Adreça 
      

 Número i pis 
      

 Municipi 
      

 Codi Postal 
      

 Telèfon 
       

 Fax  
                                       

 Adreça electrònica (obligatori) 
      

 

II- Dades del representant  

 

II- Dades de la persona intermediària (només omplir quan el propietari hagi 
encomanat la gestió) 

 

III-  Dades de l’habitatge 
Adreça   
                                                                                                                                    , Lloret de Mar C.P.: 17310 
Ocupació màxima d’acord amb la cèdula d’habitabilitat   
            

Adreça electrònica (obligatori) 
                                                 

Persona de contacte 
      

Empresa d’assistència i manteniment 
      

Telèfon 
       

Telèfon d’atenció immediata 
       

 
 
 
 

 Nom representant 
                
 Adreça 
      

 Número 
      

 Població 
      

 DNI/NIE/NIF 
      

 Telèfon comunicació urgent 
      

 Adreça electrònica (obligatori) 
      

 Nom representant 
                
 Adreça 
      

 Número 
      

 Població 
      

 DNI/NIE/NIF 
      

 Telèfon comunicació urgent 
      

 Adreça electrònica (obligatori) 
      



 
 

    IV.- Manifesto de manera responsable:  
 

Que l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat (Obligatori). 
Que els estatuts de la comunitat no prohibeixen ni limiten la destinació del 
meu habitatge a l’ús turístic (Obligatòri en propietats amb règim de 
divisió horitzontal i amb comunitat de propietaris constituïda). 
Que l’habitatge no està sotmès a cap règim de protecció 
pública(Obligatori). 
Que l’habitatge disposa de rètol de la disponibilitat dels fulls oficials de 
reclamació/denúncia(Obligatori). 
Que disposo de contracte amb empresa d’assistència i manteniment de 
l’habitatge. 
Que facilito als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de 
contacte per comunicacions relatives a l’ús del meu habitatge (Obligatori).  
Consento que la inscripció registral em sigui comunicada via correu 
electrònic.  
Dono el meu consentiment exprés per tal que la Generalitat de Catalunya 
publiqui les meves dades de contacte associades a l’establiment turístic en 
el seu web gencat.cat als efectes de publicitat i difusió turística. 
Dono el meu consentiment exprés per tal que la Generalitat de Catalunya 
comuniqui les meves dades de contacte associades a l’establiment turístic a 
l’Agència Catalana de Turisme perquè les publiquis en el web Catalunya.com 
als efectes de publicitat i difusió turística. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA A LA DECLARACIÓ D’ADEQUACIÓ: 

 
Nota simple del Registre de la Propietat que acrediti la titularitat de 
l’habitatge.  
Document signat pel propietari i el/la representant de l’empresa que acrediti 
que el primer li ha cedit a el/la segon/a la gestió de l’habitatge d’ús turístic 
(En cas que la declaració responsable estigui subscrita també per una 
empresa explotadora).  
Certificació expedida per l’Administrador de la comunitat que acrediti que 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic no està prohibida pels estatuts de la 
comunitat de propietaris (En el cas dels habitatges sotmesos al règim de 
propietat horitzontal). 

  Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat en vigor. 
  Rebut de pagament de la taxa de d’alta d’habitatge d’ús turístic. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
Plaça de la Vila, 1 – 17310 Lloret de Mar (Girona) 
Tel.: 972 36 18 00  -  Fax: 972 36 01 15 
Adreça electrònica: oiac@lloret.cat  -   web: www.lloret.cat 

Lloret de Mar,         de/d’                                         de 20 
Signatura propietari (sempre):  Signatura representant (si n’hi ha):  Signatura persona intermediària (si n’hi ha): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oiac@lloret.cat
http://www.lloret.cat/


 
 

INFORMACIÓ AL TITULAR 

 
Amb la presentació d’aquest model, el titular declara responsablement l’inici de l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic i que acompleix amb allò que disposa l’Ordenança Reguladora 
d’Habitatges d’Ús Turístic a Lloret de Mar i el Pla Especial d’habitatges d’ús turístic de Lloret 
de Mar. 
 
En aplicació de l’article 5 de l’Ordenança Reguladora d’Habitatges d’Ús Turístic de Lloret de 
Mar i del Pla Especial d’habitatges d’ús turístics de Lloret de Mar, el titular no podrà iniciar 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic fins que l’Ajuntament hagi donat d’alta  l’habitatge en 
qüestió en el registre municipal un cop comprovada la disponibilitat de densitat d’habitatges 
d’ús turístic en la zona de l’adreça sol·licitada.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 6 de l’Ordenança Reguladora d’Habitatges d’Ús Turístic 
de Lloret de Mar, en cas que resti pendent presentar alguna de la documentació que s’hi 
relaciona, l’haurà de presentar en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà 
d’efectuar aquesta declaració responsable. 
 
Un cop aquest Ajuntament hagi validat la declaració d’habitatge d’ús turístic, el titular haurà 
de satisfer la taxa municipal del rètol informatiu que li serà degudament notificada. 
Finalment rebrà un comunicat informant-li que el seu rètol informatiu ja es pot lliurar. 
L’haurà de situar a l’exterior de l’entrada principal de l’habitatge, segons disposa l’article 9 
de l’Ordenança Reguladora d’Habitatges d’Ús Turístic a Lloret de Mar.  
 
En el cas de tramitació electrònica, les signatures hauran de ser electròniques.  
 
La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la condició 
de domicili als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents. 
 
El titular registrarà les persones usuàries allotjades i remetrà a la Direcció General de la 
Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi 
allotgen.  
 
La falsedat o inexactitud en les dades aportades, així com el fet de no posar en coneixement 
de l’ajuntament l’alteració de les dades que preveu l’apartat 1, comporta les conseqüències 
jurídiques que es puguin derivar d’allò previst a l’article 69.4 de la Llei 39/2015, de 
Procediment Administratiu Comú així com també a allò regulat a la normativa sectorial. 
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