
Ajuntament 41 de Barcelona Gerencia d'Hábitat Urbó 
Direcció d'Actuació Urbanística 

Avgda Diagonal, 240 2 planta 
08018 - Barcelona 
Tel. 932 914 447 
Fax 932 914 452 

CIRCULAR INTERNA 

n° ordre: 	086/2012 ACTIVITATS 	data: 9 de gener de 2012 
anul.la a: 

TEMA ÚS TURÍSTIC: HOTELS, PENSIONS, APARTAMENTS 
TURÍSTICS I HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC 

normativa de referencia: DECRET 183/2010 D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC 
DECRET 164/2010, DE 9 DE NOVEMBRE DE REGULACIÓ DELS HABITATGES 
D'ÚS TURÍSTIC 
LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ 1 CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 
LLEI 9/20011 DE PROMOCIO DE L'ACTIVITAT ECONÓMICA 

 

1.-ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 

El Decret 183/2010 estableix com a requisit per a l'inici de l'activitat els establiments 
d'allotjament turístic han d'estar habilitats, de conformitat amb el que determina la normativa 
local i la legislació de control ambiental d'activitats. 

Derivat de l'aplicació de la Llei 20/2009 i de la instrucció d'alcaldia per a l'aplicació de la 
OMAIIA amb l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 el procediment de tramitació de les 
activitats d'allotjament turístic és el següent: 

- Establiments de nombre d'habitacions superior a 400: Llicéncia ambiental de l'annex II 
- Establiment amb un nombre d'habitacions inferior a 400: Comunicació amb certificació 

prévia d'una EAC de l'annex III.2.a. 

El mateix decret 183/20102. Estableix que cal presentar, davant l'ajuntament o organisme 
competent, o de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), quan actui com a finestreta única, una 
declaració responsable de la persona titular que: 

a) disposa de la documentació preceptiva que l'acredita com a tal i com a persona propietária de 
l'immoble, arrendatária o qualsevol altre títol que acrediti la seva disponibilitat per a ser destinat 
a allotjament turístic. 

b) compleix els requisits exigits per la normativa turística. 

La declaració responsable ha d'incloure les dades referides a la persona titular i a l'establiment 
pel que fa a ubicació, tipus d'allotjament, capacitat i autoclassificació en grup, modalitat, 
categoria i/o especialitat, si escau. 

En el cas d'activitats sotmeses a régim de comunicació, aquesta documentació s'haurá d'aportar 
en el moment de presentar la certificació prévia a la Oficina d'Atenció al Ciutadá. 
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En el cas d'activitats sotmeses a llicéncia ambiental, la declaració responsable s'haurá d'aportar 
conjuntament amb la documentació de control inicial. 

En ambdós casos la declaració responsable haurá d'haver estat verificada com a document per 
l'Entitat Ambiental de Control que realitza la certificació prévia o realitza el control inicial. 

Un cop, els serveis técnics disposin de la documentació de certificació prévia de comunicat o 
del control inicial, aquesta es revisará i enviaran l'original de la declaració responsable al Servei 
del Registre de Turisme de Catalunya, ubicat al Pg. de Grácia, 105 de Barcelona, quedant dins 
de l'expedient administratiu municipal una cópia del mateix. 

2.- HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC 

L'entrada en vigor del Decret 164/2010 de 9 de novembre de regulació deis habitatges d'ús 
turístic va comportar canvis en la documentació general necessária per a poder tramitar les 
oportunes autoritzacions, sotmeses al régim de llicéncia. 

CAS DE SOL•LICITUDS DE LLICÉNCIES 

La documentació general a aportar, sense considerar requeriments addicionals derivats de 
restriccions de Plans d'Usos, en el seu cas, és la següent: 

Model normalitzat de sol•licitud. 

Fotocópia del DNI/NIF del/s titular/s de l'activitat (propietari/s de l'habitatge), en vigor. 

Fotocópia deis poders del representant (cas que el titular sigui persona jurídica o no 
signi la sol•licitud). 

Fotocopia del DNI/NIF del representant (cas que el titular sigui persona jurídica o no 
signi la sol•licitud), en vigor. 

Acta notarial de renuncia a indemnització (només en cas d'afectació de la finca). 

- Acreditació de que el titular de l'activitat és el propietari de l'habitatge (escriptura 
pública). 

Acreditació que es disposa d'un servei d'atenció 24 hores per atendre situacions 
d'emergéncia, reclamacions, queixes, etc., tant per part deis usuaris com deis veins de la 
própia finca o de l'Administració. 

- L'adre9a de correu electrónic del propietari o propietária o persona intermediária, si 
escau. 

Fotocópia de la cédula d'habitabilitat vigent, que expressi el nombre d'ocupants 
permesos. 

Declaració responsable acreditant que s'ha notificat a la comunitat de propietaris de 
l'immoble l'activitat que es proposa desenvolupar, així com el teléfon d'assisténcia 24 
hores i que aquesta no está prohibida pels estatuts de la comunitat de propietaris. 

clizri II AR INTERNA 
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En el cas que no existeixin veYns a l'edifici s'haurá de presentar una Declaració Jurada 
de la inexisténcia de verns. 

Declaració responsable conforme disposa de la cédula d'habitabilitat i de la llicéncia de 
primera ocupació, si escau, i que está al corrent de les obligacions tributáries amb el 
municipi. 

Amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2011 de promoció de l'activitat económica els habitatges 
d'ús turístic passen a estar regulats sota el paraigua de la Llei 13/2002, de Turisme de 
Catalunya. A l'article 93 de l'esmentada llei s'addiciona l'article 50 bis a la Llei 13/2002 amb el 
següent redactat: 

"Anide 50 bis. Concepte 

1.- Els habitatges d'ús turístic que són cedits pel seu propietari directament o indirectament, a 
tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació económica, per a una estqda de 
temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per 
reglament. 

2.- Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent comunicació prévia d'inici d'activitat 
a l'ajuntament competent" 

Mentrestant no es reguli per decret d'alcaldia la comunicació deis habitatges d'ús turístic i el 
régim transitori per a les llicéncies en trámit, la documentació a aportar será únicament la que 
s'ha descrit en l'apartat precedent. 

3.- COMUNICACIÓ AMB L'ÓRGAN COMPETENT EN MATÉRIA DE TURISME 

Mentrestant no es canvan els aplicatius informátics que permetin una migració de dades entre 
administracions, la comunicació amb el Registre d'establiments turístics, pel que fa llistats 
d'activitats, es fará de manera centralitzada des del Departament de Llicéncies d'Activitats, que 
mensualment enviará un llistat de totes les llicéncies concedides i/o comunicats admesos deis 
establiments d'allotjament turístic, així com de les llicéncies deis habitatges d'ús turístic. 

A dia d'avui se'ls hi ha fet arribar tota la informació des de l'entrada en vigor de les normatives 
que regulen, tant els allotjaments turístics, com els habitatges amb ús turístic 

Si el Registre d'activitats turístiques requereix de qualsevol especificació ho fará arribar de 
manera centralitzada al Departament de Llicéncies d'Activitats. 

irector d'Actuació Ur mística 	 Cap del Departament 
de Llicéncies d'Activitats 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 

(IRCI II.AR INTFRN A 
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r-- 	 ❑ Accepto que el mitjá de comunicació preferent sigui l'electrónic (servei properament disponible). 

o 
<r> 
c.) 	 L'adrega per a les notificacions és: 

* Per realitzar una cerca més precisa de les coordenades UTM podeu consultar el servei de l'Institut Cartográfic de Catalunya 
http://~.icc.es/web/content/ca/index.html  

General itat 
de Catalunya oGe 

Oficina de 
Gestió Empresarial 

Sol-licitud i Declaració Responsable per a la inscripció d'hotels, hotels-apartaments i 
pensions-hostals al Registre de Turisme de Catalunya (RTC)  

Tipus d'allotjament turístic i trámits 

I. Tipus d'establiment turístic 

❑ Hotel 
❑ Hotel-apartament 
[11 Pensió-Hostal 

II. Modalitat de trámit 

❑ Alta Modificació 
❑ Canvi de denominació 
❑ Canvi de titular 
❑ Canvi de capacitat 

❑ Canvi de grup 	 ❑ Canvi de categoria 

❑ Canvi de modalitat 	❑ Canvi d'especialitat 

Dades d'identificació i localització 

I. Dades del presentador (en cas que sigui diferent del titular o representant) 

Nom o entitat presentadora 

DNI/NIE/NIF 
	

Teléfon 	 Adreca electrónica 

II. Dades del titular/empresa explotadora 

Nom o raó social 	 DNI/NIE/NIF 

Polígon industrial 	 Nau 

Tipus de via 
	

Nom de via 	 Número 	Pis 

Seleccioneu una opció: 	❑ Catalunya 	 ❑ Fora de Catalunya 

Provincia 	 Comarca 

Municipi 	 Població 

Codi postal 
	

Teléfon 	 Fax 

Adreca electrónica 	 Web 

III.Dades de l'establiment 

Denominació o rétol 	 Coordenadas UTM" 
X: 	Y: 

Polígon industrial 	 Nau 

Tipus de via 
	

Nom de via 	 Número 	Pis 

Provincia 	 Comarca 

Municipi 	 Població 

Codi postal 
	

Teléfon 	 Fax 

Adrega electrónica 

1/4 



oGe 
Oficina de 
Gestió Empresarial 

L 1111 Generalitat 
de Catalunya 

Declaració responsable 

Nom 	 Cognom 1 	 Cognom 2 	 DNI/NIE/NIF [11 Home 
❑ Dona 

Actuant com a titular ❑ o com a representant ❑ 

D'acord amb la LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el que estableix el DECRET 106/2008, de 6 de maig, de 
mesures per a l'eliminació de trámits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat económica, 

Requisits específics 

Característiques de l'allotjament específic 

Que l'establiment d'allotjament turístic del qual sóc titular té les següents característiques: 

I. Classificació 

Escollir grup 	 Escollir modalitat 
	

Escollir categoria 	 Escollir especialitat 

❑ Hotels ❑ Hotels 	 ❑ 5 estrella 
❑ Hotels-Apartaments 	 ❑ 4 estrelles 

❑ 3 estrelles 
❑ 2 estrelles 
❑ 1 estrelles 

❑ Gran luxe** 
❑ Hostatgeria 
❑ No té especialitat 

Escollir grup 
	

Escollir categoria 	 Escollir especialitat 

❑ Pensions-Hostals ❑ 2 estrella 
❑ 1 estrelles* 

❑ Hostatgeria 
❑ No té especialitat 

* Només si la modalitat de trámit és una modificació 
** Només en cas de 5 estrelles 

II. Capacitat 

Modalitat Hotels 

Tipus habitacions Habitacions Places 

Habitacions individuals 

Habitacions doble amb 1 Ilit Nombre de dobles mínim: 
• 75% del total d'habitacions (3, 4, 5 estrelles) 
• 50% del total d'habitacions (2 estrelles) 
• 25% del total d'habitacions (1 estrella) 

Habitacions dobles amb 2 Uds 

TOTAL 

Habitacions aptes per a 
minusválids 

Habitacions aptes per a minusválids: 
• 51 a 100 places: mínim 2 places adaptades 
• 101 a 150 places: mínim 4 places adaptades 
• 51 a 200 places: mínim 6 places adaptades 
• Més de 200 places: mínim 8 places adaptades 

Modalitat Hotels-Apartaments 

Tipus Habitacions Places 

Habitacions individuals 

Habitacions doble amb 1 Ilit Nombre de dobles mínim: 
• 75% del total d'habitacions (3, 4, 5 estrelles) 
• 50% del total d'habitacions (2 estrelles) 
• 25% del total d'habitacions (1 estrella) 

Habitacions dobles amb 2 llits 

Apartaments amb 1 dormitori 
doble 

El nombre de places d'apartaments ha de ser major o igual al doble del 
nombre d'apartaments. En cada apartament hi ha d'haver com a mínim 
una habitació doble. 

Apartaments amb 1 dormitori 
doble i un dormitori individual 

Altres apartaments 

Estudis Estudis: 
• 1 estudi sempre té una capacitat de 2 places 

TOTAL 

Habitacions aptes per a 
minusválids Habitacions aptes per a minusválids: 

• 51 a 100 places: mínim 2 places adaptades 
• 101 a 150 places: minim 4 places adaptades 
• 51 a 200 places: mínim 6 places adaptades 
• Més de 200 places: mínim 8 places adaptades 

Apartaments aptes per a 
minusválids 

Estudis aptes per a 
minusválids 
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Modalitat Pensions-Hostals 

Tipus Habitacions Places 

Habitacions individuals 

Habitacions doble amb 1 Hit Nombre de dobles mínim: 
• 25% del total d'habitacions Habitacions dobles amb 2 Ilits 

TOTAL 

Habitacions aptes per a 
minusválids 

Habitacions aptes per a minusválids: 
• 51 a 100 places: mínim 2 places adaptades 
• 101 a 150 places: mínim 4 places adaptades 
• 51 a 200 places: mínim 6 places adaptades 
• Més de 200 places: mínim 8 places adaptades 

III.Serveis 

Que disposo deis següents serveis obligatoris, establerts per la normativa vigent: 

Modalitat Hotels 

-Aire condicionat als salons (4 i 5 estrelles) 
-Servei d'esmorzar(3,4 i 5 estrelles) 
-Bressol 
-Supressió de barreres arquitectóniques (en cas de més de 25 places) 
-Calefacció 
-Aire condicionat (4 i 5 estrelles) 
-Servei 12h (4 estrelles) 
-Servei 24h (5 estrelles) 
-Teléfon (3, 4 i 5 estrelles) 
-Televisor (3, 4 i 5 estrelles) 
-Mini-bar (5 estrelles) 

Modalitat Hotels-Apartaments 

-Aire condicionat als salons (4 i 5 estrelles) 
-Bressol 
-Supressió de barreres arquitectóniques (en cas de més de 25 places) 
-Calefacció 
-Aire condicionat (4 i 5 estrelles) 
-Teléfon (3, 4 i 5 estrelles) 
-Televisor (3, 4 i 5 estrelles) 
-Mini-bar (5 estrelles) 

Modalitat Pensions-Hostals 

-Bressol 
-Supressió de barreres arquitectóniques (en cas de més de 25 places) 
-Calefacció 

Els serveis que no tenen carácter obligatori i que voleu que es publiquin a la Guia de Turisme de Catalunya, es podran facilitar a través 
de la página web del DIUE: htto://www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/declaracio preus/index.html# 

IV. Altres característiques de I'allotjament turístic 

Que compleixo els requeriments de superficie i capacitat previstos en la normativa vigent tal com es contempla en el projecte técnic de 
l'establiment. 

Aspectes generals 

Que l'empresa de la qual sóc el titular / representant, compleix els requisits establerts en la normativa vigent i es compromet a mantenir 
el seu compliment durant la vigéncia de la inscripció. 

Que disposo de l'escriptura de constitució de la societat i que els seus estatuts estan degudament inscrits en el Registre Mercantil, 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 mercantil, si escau. 

Que disposo de I'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 Llei de turisme de Catalunya, o altres títols jurídics que acreditin la possessió legitima 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 formulad són certes i que sóc coneixedor que la inexactitud o falsedat de les dades declarades 
comportará la cancel•lació de la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya, així com la instrucció del corresponent expedient 
sancionador, quan s'escaigui. 

Que estic informat que l'Administració podrá fer les comprovacions necessáries relatives al compliment de les dades declarades i 
tinenca de la corresponent documentació. 
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Observacions 

Data 	 Localitat 

Signatura del titular o representant 

Documentació annexa 

Projecte técnic de l'establiment visat pel col legi oficial corresponent. Presentar només per a alta i en el cas de modificacions -canvi de 
capacitat, categoria, grup o modalitat- que comportin una alteració deis conceptes inclosos en el darrer projecte presentat. No caldrá 
aportar el projecte técnic quan es tracti de canvi de capacitat per disminució de places (deixar  sense ús).  

Cópia de la llicéncia ambiental o deis documents acreditatius del trámit de comunicació a l'Ajuntament, segons descriu la normativa 
sectorial d'aplicació (presentar només per a alta i en el cas de modificacions -canvi de capacitat, categoria, especialitat, grup o 
modalitat-, si impliquen una alteració deis conceptes inclosos en la 'licencia presentada anteriorment). No caldrá la 'licencia quan es 
tracti de canvi de capacitat per disminució de places (deixar sense ús). 

Espai reservat per a l'Oficina de Gestió Empresarial 

Vista la documentació presentada, s'ha inscrit a Registre de Turisme de Catalunya. sens perjudici de les comprovacions i inspeccions 
posteriors per part de l'órgan competent, l'establiment sol.licitat amb les dades següents, 

Segell 	 Etiqueta 

LOPD: De conformitat amb el que estableix la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal, 
us informem que les vostres dades formaran part del tractament " Registres públics competencials" responsabilitat del Departament 
d'Innovació, Universitats i Empresa, amb la finalitat de disposar de les dades referents a propietaris o representants de les entitats que 
desenvolupen o realitzen activitats de caire turístic. Podeu exercir els vostres drets de l'afectat mitjangant escrit dirigit a la Subdirecció 
General d'Organització, Qualitat i Personal, Passeig de Grácia, 105, 08008 Barcelona. 
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