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Circular 20/175 – 8 d’octubre de 2020 

 

Nova tramitació dels allotjaments turístics- Comunicació de l’Oficina 

de Gestió Empresarial 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Considerant que és del vostre interès, us enviem un comunicat de l’Oficina de 

Gestió Empresarial en relació a la nova forma de tramitació dels allotjaments 

turístics que s’ha impulsat després de la publicació del Decret 75/2020, de 4 

d’agost, de turisme de Catalunya. 

 

 

Benvolguts, benvolgudes  

Com ja sabreu, a partir del 8 d'octubre la tramitació de l’habilitació dels Hotels, 

Apartaments Turístics, Turisme Rural i Càmpings s’unifica integrant en un sol tràmit 

l’habilitació municipal i la posterior inscripció al Registre de Turisme de Catalunya, 

competència de la Generalitat de Catalunya, segons preveu el DECRET 75/2020, de 4 

d'agost, de turisme de Catalunya.  Estem treballant en l'adaptació del mateix procediment 

pels Habitatges d'ús turístic, us en informarem tan aviat com estigui disponible. 

 

La integració en un únic tràmit permet que el titular de l’activitat no hagi d’aportar les 

dades més d’una vegada.  

 

Per fer-la possible, aquesta tramitació s’iniciarà des del portal de la Finestreta Única 

Empresarial (FUE), canalempresa.gencat.cat. En l’apartat d’allotjaments turístics hi trobareu 

la informació i els tràmits corresponents que s’actualitzaran a partir del dia 8.  

 

 

 

 

 

http://www.gihostaleria.org/
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/75
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/75
https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/
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Un cop complimentades les dades del formulari farem arribar la informació a l’Ajuntament 

corresponent per tal que confirmi si les dades dels vostres establiments són correctes 

(altes, modificacions i baixes), en cas que sigui així, l’Oficina de Gestió Empresarial farà la 

inscripció al Registre de Turisme i ho comunicarà novament a l’ajuntament i al titular de 

l’activitat.  

 

La inscripció al Registre és un tràmit que no té cost, però l’habilitació municipal si que pot 

requerir del pagament d’una taxa, en cas que sigui així, l’ajuntament us ho farà saber per 

tal que pugueu fer efectiu el pagament de la mateixa abans d’iniciar l’activitat.   

 

Les comunicacions seran electròniques i per a enviar la documentació el titular haurà de 

disposar de certificat digital de persona física o jurídica, segons el cas. En el cas de persona 

física també s’accepta la identificació digital amb IDcat Mòbil.  

 

A les fitxes de tràmit trobareu la informació dels requisits i documents que s’han d’enviar 

segons el cas i el tipus d’allotjament.   

 

En el cas de càmpings de més de 1.500 unitats d’acampada, subjectes a autorització 

ambiental, les altes i les modificacions substancials s’han de presentar a l’OGAU (Oficina de 

Gestió Ambiental Unificada)  mitjançant el tràmit corresponent. 

 

DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. Articles relacionats:  

 

Article 121-1 

Habilitació de les empreses turístiques d'allotjament 

-1 Els allotjaments turístics s'habiliten d'acord amb els règims d'intervenció que estableix la 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, i amb 

els règims d'intervenció que estableixi la normativa sectorial que sigui d'aplicació, 

mitjançant la presentació al portal electrònic de la FUE de la documentació corresponent. 

 

-2 En el cas d'activitats que no requereixin autorització habilitant prèvia, la FUE atorga a 

aquesta presentació un número provisional que comunicarà a la persona titular de 

l'allotjament a l'efecte de l'article 131-3 d'aquest Decret. 

http://www.gihostaleria.org/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-ambiental-integrada?category=a78656b4-9e42-11e9-959c-005056924a59
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/75
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-3 A través dels mitjans d'interoperabilitat habilitats per la FUE, aquesta tramet la 

documentació que correspongui als ens locals i a qualsevol altre òrgan administratiu que la 

normativa vigent estableixi. 

 

Article 131-3 

Inscripció dels allotjaments turístics 

-1 Correspon als ens locals la comunicació al Registre de turisme de Catalunya de les dades 

definitives de les altes i les baixes d'activitat dels allotjaments turístics, així com la 

comunicació de qualsevol modificació de les dades inscrites. La comunicació ha d'incloure 

les dades de l'article 131-2.1.a) d'aquest Decret. 

 

En el cas d'activitats que no requereixin autorització habilitant prèvia, aquesta comunicació 

es produeix, si escau, en el termini de dos mesos a comptar des que es produeixi l'alta, la 

baixa o la modificació de l'activitat de la qual es tracti, mitjançant els canals habilitats per la 

FUE. En el cas d'activitats que requereixin autorització habilitant prèvia, aquesta 

comunicació s'ha de produir un cop l'activitat estigui autoritzada. 

 

-2 En el moment en què es produeixi la inscripció de l'alta de l'establiment al Registre de 

turisme de Catalunya, aquest òrgan comunicarà el NIRTC, mitjançant les eines habilitades 

per la FUE, a la persona titular de l'establiment i a l'ajuntament corresponent. 

 

-3 Aquells allotjaments que hagin comunicat l'inici de la seva activitat i encara no disposin 

del NIRTC, transitòriament i a l'efecte de complir amb l'obligació d'exhibició del número 

esmentat en tota mena de publicitat que els anunciï, supliran la seva exhibició per la del 

número provisional al qual fa referència l'article 121-1 anterior. 

 

Cordialment,  

 

Oficina de Gestió Empresarial 

Departament d’Empresa i Coneixement 

   

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 

 

http://www.gihostaleria.org/

