ACATUR – Associació Catalana d’Albergs Turístics
Diputació 238 ,Entlo 3ª, 08007 Barcelona

FORMULARI D’ADHESIÓ a ACATUR
Omplir el present formulari i enviar per fax al 93.503.60.34 o per email a: info@acatur.cat

NOM COMERCIAL DE L’ALBERG:

DADES FISCALS DE LA SOCIETAT
NOM:

CIF:

REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETAT :

DIRECCIÓ DE L’ESTABLIMENT:

Nº PLACES:

Nº PLANTES EDIFICI :

WEB :

EMAIL :

SERVEIS QUE OFEREIX L’ESTABLIMENT :
Ordenadors internet clients
WI-FI
Telèfon públic
Caixa Forta/Taquilles de seguretat
Cuina clients
Ascensor
Bugaderia
AC / Calefacció
Hab. Ensuite
ACS

DIRECCIO:

SOL.LICITA:

Ser membre/ associat de l’Associació Catalana d’Albergs Turístics.

I es compromet a complir amb tot el previst en els Estatuts de l’Associació i, en especial, amb els
deures continguts a l’article 6 dels Estatuts.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA:
x

En cas de sol.licitant persona física:
 Fotocòpia DNI.
 Declaració responsable degudament signada.
 Còpia de la Resolució de la Junta de Govern del Consell comarcal
autoritzant l’activitat de l’alberg.

x

En cas de sol.licitant persona jurídica:
 Fotocòpia NIF.
 Fotocòpia escriptura constitució.
 Fotocòpia poders legal representant i còpia del seu DNI.

Signatura



Declaració responsable degudament signada.



Còpia de la Resolució de la Junta de Govern del Consell comarcal
autoritzant l’activitat de l’alberg.

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE A SIGNAR PEL SOL.LICITANT:

En/Na …………………………………..,amb DNI número ……………………………, en el seu propi
nom/en nom i representació de l’entitat ……………………………………………., amb NIF número
i domicili …………………………………..,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

I.
Que En /Na …………………./la entitat ……………………. explota l’alberg denominat
………………………………….. a la ciutat de ………………………………., carrer…………..,
número………………….
II.
Que el referit alberg disposa de la corresponent llicència d’activitat de l’Ajuntament, llicència de funcionament de la Direcció general de Joventut i Resolució favorable
del Consell Comarcal i compleix amb la resta de la normativa que sigui aplicable a l’activitat (normativa laboral, salut pública, etc.) .
III.

Que l’alberg ……………………………….. disposa de ……………………. Llits.

En el supòsit que el sol·licitant formi part de l’accionariat u òrgan d’administració d’una altra societat que, a la vegada, exploti un altre alberg haurà de
consignar també a la declaració responsable que aquesta altra instal·lació
compleix amb la normativa vigent acompanyant la documentació oﬁcial que
ho acrediti.

IV.
Que el senyor…/l’entitat forma part de l’accionariat/òrgan d’administració de la
Companyia …………………………, la qual explota l’alberg denominat ………………………….,
disposant el mateix de la corresponent llicència d’activitat de l’Ajuntament, de la llicència
de funcionament de la Direcció general de Joventut i Resolució favorable del Consell
comarcal i compleix amb la resta de la normativa que l´és aplicable.

OPCIONAL PEL CAS QUE NO ES DISPOSI DE LA RESOLUCIÓ FAVORABLE DEL
CONSELL COMARCAL: Marqueu amb una creu si és el cas.

Que respecte de la resolució favorable de la Junta de govern del Consell
comarcal, si bé encara no es disposa de la mateixa, no n’hi ha documentació
pendent d’aportar ni deﬁciències pendents de subsanar, motiu pel qual ens
comprometem a aportar-la en el termini de dotze mesos a comptar des del

