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Comunicació
Nom ens

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

En relació a l'assumpte

Resposta a l'assentament d'entrada E/001425-2017

Els comuniquem que

Adjunt trametem l'ofici d'alcaldia i la documentació sol·licitada mitjançant la reclamació núm. 
260/2017, relativa a habitatges d'ús turístic.

Documentació annexa
Adjunteu els documents que considera oportuns

Informació addicional 1 Ofici tramesa informació 260 Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 2 Informe SSEE Taxa habitatge Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 3 Memòria HUT_ok.pdf Adjunta Eliminaobligatori + -

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que: 
  
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins 
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

Signatura

Cabrils
, 

6 de/d' de 2017juliol
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COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
Sra. Elisabeth Samarra i Gallego


C. Tapineria, 10, 4a
08002-Barcelona


Benvolguda senyora,


En relació amb la vostra sol·licitud d’informació sobre reclamació GAIP, número 260/2017, la 
qual ens va entrar per registre d’entrada en data 27 de juny de 2017, us trametem l’informe 
sol·licitat, a més de documentació complementària.


Tanmateix, us comuniquem que en data d’avui trametem la mateixa documentació al regidor del 
grup municipal d’ERC, Sr. Xavier Viudez Cardona, mitjançant correu electrònic.


Cordialment, 


L’alcaldessa


Avelina Morales Serra


Cabrils, 6 de juliol de 2017
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SERVEIS ECONÒMICS
INFORME


Assumpte: Ingressos Taxa per tramitació de comunicacions prèvies d’habitatges 
turístics, anys 2015 i 2016.


En relació a l’assumpte de referència qui subscriu informa:


Que feta  consulta  de la  comptabilitat  municipal,  resulta  que l’exercici  2015 es van 


practicar 24 liquidacions per aquesta taxa,  per un import de 3.600,00 euros, i l’any 


2016 se’n van practicar 16, per un import de 2.400,00 euros.


Cabrils, 3 de juliol de 2.017


L’interventor acctal.


Jordi Piera Castellví





		barcode1: 

				esPublico Gestiona - Excm. Ajuntament de Cabrils

		2017-07-03T13:07:42+0200

		Cabrils

		CPISR-1 Jordi Piera Castellví

		Ho accepto












MEMÒRIA SOBRE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ALTA DHABITATGES D’ÚS TURÍSTIC DE 
CABRILS


El decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús 
turístic, de la Generalitat de Catalunya, regulava una nova modalitat turística, els habitatges 
d’ús turístic (HUT), que existien fora de normativa. Amb aquest decret, es pretén regularitzar,  
aconseguir un cens i garantir una qualitat mínima exigible d’aquest tipus d’oferta turística.


És  la  Generalitat  de Catalunya,  a  través  de la  Direcció  General  de Turisme (Departament 
d’Empresa i Coneixement) qui té la potestat de censar els HUT, però és als Ajuntaments on es 
fa la comunicació prèvia de l’activitat, on cal presentar el model d’inici d’activitat i la cèdula 
d’habitabilitat del domicili on es vol dur a terme. És potestat també dels Ajuntaments crear una  
taxa per l’alta d’aquestes activitats. 


A Cabrils s’han rebut les següents comunicacions prèvies, que un cop revisades, han estat 
enviades a la Direcció General de Turisme per la seva regularització i alta al cens, fins a data 
d’avui.


Any 2013 – 5 altes
Any 2014 – 15 altes
Any 2015 – 25 altes 
Any 2016 – 20 altes
Any 2017 – 14 altes
TOTAL – 79 altes


Així mateix, s’han sol·licitat 3 baixes de HUT al cens.


La regidora de Turisme
Isabel Tamboleo Villalobos


Cabrils, 3 de juliol de 2017
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