COMUNICACIÓ PRÈVIA DE
MODIFICACIÓ DE DADES
En relació amb estades turístiques en habitatges
CODI SIA
DESTINACIÓ

Direcció General de Turisme

CODI DIR3

A04003746

2

0

8

0

2

DECLARANT
PERSONA FÍSICA

DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

PERSONA JURÍDICA
NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça Postal
Codi Postal

Localitat

Província

Municipi

Telèfon
REPRESENTANT (s’ha d’acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret)
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça Postal
Codi Postal

Localitat

Província

Municipi

Telèfon
Mitjà d’acreditació de la representació

REA

Altres:

CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ
Notificació a:

Persona declarant

Persona o entitat representant

Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques i opcional per a les persones físiques)
Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d’acord amb el que estableix l’article
14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana del Punt d’Accés General de l’Estat* s’enviaran:
A l’adreça electrònica de la persona interessada

A l’adreça electrònica del representant

Adreça electrònica diferent indicada a continuació:
* Disponible a l’adreça: http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
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Notificació per correu postal (seleccionau-ne una):
A l’adreça de la persona interessada

A l’adreça del representant

Adreça diferent indicada a continuació

Adreça postal
Codi postal

Localitat

Província

Municipi
País

Adreça electrònica

COMUNIC
1. Canvi d’explotador

4. Baixa de l’activitat

2. Canvi de propietari

5. Modificació nombre d’unitats

3. Canvi de nom comercial

6. Modificació nombre de places

7. Altres (especificau)
ANTIGUES DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial:
Número de registre:
Adreça:
Localitat:

Municipi:

Telèfon:

Correu electrònic:

Persona explotadora :

NIF/NIE:

Persona/es
propietària/es:

NIF/NIE:

Unitats (dormitoris):

Nombre de places:

Nombre de banys:

NOVES DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial:
Número de registre:
Adreça:
Localitat:

Municipi:

Telèfon:

Correu electrònic:

Persona explotadora :

NIF/NIE:

Persona/es
propietària/es:

NIF/NIE:

Unitats (dormitoris):

Nombre de places:

Nombre de banys:

NORMATIVA VIGENT
De conformitat amb la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i amb el Decret 20/2015, 17 d’abril, de
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principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de
cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en
desplegament de la Llei 8/2012.l

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
1. Acreditació per qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat o de la representació del declarant (DNI, NIE, escriptura de
constitució o apoderament).
2. Justificant del pagament de la taxa establerta (plataforma de pagament telemàtic www.atib.es).

DECLAR
1. Que aquestes dades són certes, que en el moment de presentació d'aquest document compleix amb tots els requisits
establerts en la normativa que és d’aplicació, que disposa de la documentació que així ho acredita (permisos, llicències,
autoritzacions o presentació d'altres declaracions responsables), i que a més es compromet a mantenir-ne el compliment
durant el termini inherent a l'exercici de l'activitat.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades,
s'informa del tractament de les dades personals que pot contenir aquesta declaració responsable:
Finalitat del tractament i base jurídica: presentació de declaració responsable de modificació de dades de l'activitat
turística d'allotjament, d'acord amb el que preveu la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, i el Decret
20/2015, de 17 d'abril, que la desenvolupa
Responsable del tractament: Direcció General de Turisme.
Destinatari de les dades personals: aquestes dades són tractades per l'Administració com a dades bàsiques de les
empreses turístiques i són inscrites als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa poden
ser cedides a sol·licitud de les persones interessades.
Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran durant el temps que s'exerceixi l'activitat turística, fins i tot
un cop finalitzada aquesta, llevat que es sol·liciti l’eliminació.
Existència de decisions automatitzades: el tractament de dades possibilita la realització de consultes de forma
automatitzada pel que fa a la consulta dels Registres turístics.
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets
d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments
automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable
del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals» previst
en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica).
Amb posterioritat a la resposta del responsable, o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la
«Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

SOL·LICIT
Que es modifiquin les dades de l’establiment en el Registre Insular i en el Registre General d’Empreses, Activitats i
Establiments Turístics de les Illes Balears.

SIGNATURA DE LA PERSONA DECLARANT O REPRESENTANT
,

de

de 20

(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]
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