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HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC 

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge definia en el seu article 3.1) els habitatges d'ús 

turístics com:" l'habitatge l'ús del qual els propietaria, amb l'autorització de I'administració competent, 

cedeixen a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en régim de 

lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació económica. Els cessionaris no poden 

convertir l'habitatge en Ilur domicili principal ni secundari." 

Segons l'article 19.1de la Llei, calia disposar de la llicéncia municipal d'activitat i de qualsevol altra 

autorització sectorial que fos exigible. 

Amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2011 de promoció de l'activitat económica, els habitatges d'ús 

turístic han passat d'estar contemplats a la Llei del dret a l'habitatge a estar-ho a 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 de Turisme 

amb el següent redactat: 

"Article 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 estada 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." 

El decret deis habitatges d'ús turístic (Decret 164/2010, de 9 de novembre) segueix vigent a data d'avui, 

sens perjudici de la necessária interpretació conforme als nous continguts de la Llei de turisme 

resultant de la modificació produida per la Llei 9/2011, del 29 de desembre. 

Pagina 1 de 3 	 Circular 088-2012 activitats.doc CIRCULAR INTERNA 



Ajuntament 
de Barcelona 

L'administració turística de la Generalitat de Catalunya ha informat que ha endegat la tramitació de la 

modificació del decret 183/2010, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic a fi d'integrar 

la reglamentació deis habitatges d'ús turístic en el mateix, amb derogació prevista del decret 164/2010, 

de 9 de novembre, d'habitatges d'ús turístic. 

Per tant, la tramitació deis Habitatges de Ús Turístic es fará presentant amb el Régim de Comunicació 

amb la presentació de la documentació que s'indica a continuació: 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR ( en tot cas) 

Model normalitzat de sol•licitud. 

Teléfon, i fotocópia del DNI/NIF i adrela de correu electronic del titular. 

Fotocopia deis poders del representant (cas que el titular sigui persona jurídica). 

- Fotocopia del DNI/NIF del representant (cas que el titular sigui persona jurídica). 

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

- Declaració responsable acreditant que s'han notificat a la comunitat de propietaris tant 

l'activitat que es proposa desenvolupar com el número de teléfon per atendre de manera 

immediata comunicacions relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.(identificació del 

número de teléfon). 

- Identificació de l'empresa d'assisténcia i manteniment de l'habitatge. 

- Declaració responsable conforme disposa de cédula d'habitabiiitat, amb expressió del nombre 

d'ocupants permesos, i de la llicéncia de primera ocupació, si escau, i que está al corrent de les 

obiigacions tributáries amb el municipi. 

En el cas que no existeixin veins a l'edifici s'haurá de presentar una declaració responsable de la 

inexisténcia de veins. 

- Declaració responsable de ser el propietari de l'habitatge fent referéncia al títol acreditatiu de 

propietat. 

En el supósit que la cessió de l'habitatge es faci indirectament a través d'un tercer: 

- Teléfon, fotocopia del DNI/NIF i adrela física i electrónica de la persona gestora. 

- Manifestació responsable de la persona gestora conforme disposa del títol suficient del 

propietari per la gestió de l'habitatge. 
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En cas que ('habitatge d'ús turístic es trobi ubicat al Districte de Ciutat Vella: 

Nota simple del Registre de la Propietat on consti la inscripció de la Ilicéncia urbanística d'edifici 

per habitatges d'ús turístic, on s'exclou l'ús de l'edifici per a habitatge de carácter principal o 

secundari. 

- 	Resolució acceptant la renúncia a l'autorització per la utilització d'un habitatge d'ús turístic en 

un altre emplacament. 

Cas que sigui una adaptació d'una llicéncia anterior (és a dir un HUT que disposa de llicéncia de 

canvi d'ús d'aquelles que es van tramitar a CV al 2007): resolució de la Regidora del Districte per 

la que s'autoritza la utilització del pis com a habitatge d'ús turístic. 

LLICÉNCIES D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC EN TRÁMIT 

Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la Ilei 9/2011, de promoció de l'activitat 

económica, en els que la documentació sigui correcta es tindrá per comunicada l'activitat i es procedirá 

a la corresponent notificació. 

Aquest procediment també s'aplicará a aquelles peticions que han tingut entrada amb posterioritat, 

peró abans que s'hagi fet efectiu el canvi informátic per a que els habitatges d'ús turístic es puguin 

tramitar amb els aplicatius municipals de les activitat en régim de comunicació. 

Director d'Actuació Urbaní tica 	 Cap del Departament 

de Llicéncies d'Activitats 

J 
	 ■II 

 

  

Miguel García Sanjuan 	 Cristina Poro Sangüesa 

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