
 

 

 
 

Carrer Sant Pau, 2 – 08358 Arenys de Munt 
Tel.  93 793 77 10 – Fax. 93 793 72 07 
ajuntament@arenysdemunt.cat 
 

FORMULARI D’ALTA AL DIRECTORI HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC 

 

La Regidoria de Promoció Econòmica posa a l’abast de les empreses i propietaris locals 
aquest formulari per, donar d’alta el seu habitatge d’ús turístic al web de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt i a les diferents guies que publiqui (www.arenysdemunt.cat) 
 

DADES PÚBLIQUES (les dades que apareixeran al web o a les publicacions) 

 

• Nom de la finca o breu descripció:.......................................................................... 
(Exemple: Apartament enmig del centre històric) 

• Número de registre: HUTB-..................................................................................... 

• Adreça de la finca:................................................................................................... 

• Població: 08358 – Arenys de Munt 

• Telèfon de contacte:............................................................................................... 

• Correu electrònic:................................................................................................... 

• Web:....................................................................................................................... 
 

DADES DEL PROPIETARI i/o EMPRESA QUE GESTIONA L’HABITATGE 

 

• Nom propietari:...................................................................................................... 

• Empresa que gestiona:........................................................................................... 

• NIF/CIF:................................................................................................................... 

• Adreça:.................................................................................................................... 

• Població: 08358 – Arenys de Munt 

• Correu electrònic:................................................................................................... 

• Telèfon:................................................................................................................... 
 

DADES DE L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC 

 

• Capacitat de l’habitatge (número d’habitacions):  

• Llits disponibles:  

• Marqueu amb una creu les característiques de les que disposa l’habitatge: 
 

☐Calefacció                         ☐Pàrquing                      ☐Accepta animals de companyia 

☐Aire condicionat           ☐WI-FI 

☐Terrassa/Jardí               ☐TV 

☐Piscina                            ☐Cuina equipada 

☐Barbacoa                        ☐Accessibilitat persones discapacitades 
 

mailto:ajuntament@arenysdemunt.cat
http://www.arenysdemunt.cat/


 

 

 
 
Política de protecció de dades de caràcter personal 
 
Responsable del tractament   Ajuntament d’Arenys de Munt 

Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt  
Tel. 93 793 79 80 / Fax 93 795 06 30 
protecciodedades@ademunt.cat     www.arenysdemunt.cat  

Dades de contacte delegat 
de protecció de dades    protecciodedades@ademunt.cat 

Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt 
Tel. 93 793 79 80 

Finalitat del tractament   Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt als efectes de la comunicació del delegat de protecció 
de dades. 

Base jurídica   Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 
del tractament. 

Destinataris     Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 
Drets de les persones   Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-

les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació 
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt o mitjançant la seva seu electrònica 
(https://seu-e.cat/web/arenysdemunt). 

Termini de 
conservació de les dades   Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 
Reclamació   Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament 

d’Arenys de Munt, en paper o mitjançant la seu electrònica 
de l’Ajuntament (https://seu-e.cat/web/arenysdemunt).  

 
Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició 
 
Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a: 
Ajuntament d’Arenys de Munt 
Rambla Francesc Macià, 59 
08358 Arenys de Munt 
Tel.: 937937980 / Fax: 937950630 
Correu electrònic: incidencies.ARCO@ademunt.cat 
Indicant clarament a l’assumpte: Tutela de Drets LOPD 

 
 
 

 
 
Signatura i segell:                                                                                 Data: 


