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ORDRE
IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció
General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge
ubicats a Catalunya.
Mitjançant l’Ordre IRP/352/2009, de 3 de juliol, sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya de remetre a la Direcció General de la
Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones
que s’hi allotgen, es regulen les obligacions previstes a l’article 12 de la Llei
orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, sobre
les actuacions de registre documental i informació que han de dur a terme els
establiments d’hostalatge.
Ambdues obligacions els vénen imposades per raó de la naturalesa de l’activitat
que desenvolupen, la qual està inclosa dintre de les considerades com a rellevants
per a la seguretat ciutadana.
L’Ordre esmentada estableix l’obligació de comunicar, per mitjans telemàtics, la
informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, llevat dels supòsits
en què per raons excepcionals degudament justificades amb motiu de la concreta
ubicació geogràfica o per raons tècniques que afectin, amb caràcter permanent
o temporal, els sistemes informàtics i de telecomunicacions, es permeten altres
sistemes de comunicació diferents al telemàtic.
Aquesta Ordre fixa també el contingut i format dels comunicats d’entrada i dels
llibres registre, així com les dades que s’han de comunicar a la Direcció General
de la Policia.
Atès l’àmplia diversitat d’establiments i realitats dintre del sector, s’ha de revisar l’Ordre actual a fi i efecte d’acomodar-la a aquestes situacions, simplificant i
aclarint diversos tràmits, i modificant i suprimint alguna informació objecte de
comunicació i registre.
En conseqüència, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria
de seguretat ciutadana, la Llei de l’Estat 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics; el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i
el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat, i
la disposició final de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitatmossos d’esquadra,
ORDENO:
Article 1
Àmbit d’aplicació
1.1 El que disposa aquesta Ordre és d’aplicació a tots els establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.
Cal entendre per aquests establiments tots aquells que, amb independència de la
seva denominació, tinguin com a finalitat principal o complementària, de manera
professional o habitual, facilitar allotjament a les persones mitjançant un preu.
Entre d’altres, s’hi inclouen els establiments hotelers, de turisme rural, càmpings,
apartaments i establiments d’ús turístic en general.
1.2 Queden excloses del compliment d’aquesta Ordre les instal·lacions inscrites
a la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils quan acullin activitats organitzades per
a menors de 18 anys, sempre que estiguin sota el control i supervisió de persones
responsables del grup.
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Article 2
Registre documental
Tota persona que s’hi allotgi en els establiments compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, ha de registrar-se. A aquest efecte s’ha de complimentar,
com a mínim, la informació especificada com a obligatòria al model de l’annex 1
d’aquesta Ordre.
L’establiment d’hostalatge ha de conservar aquesta informació a disposició de
la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i està obligat a exhibir-la quan sigui
requerit a aquest efecte. Aquesta informació s’ha de conservar durant el termini
de tres anys.
El model de registre de persones allotjades esmentat a l’annex 1 està disponible,
per a aquells establiments que ho desitgin, a la pàgina web del cos de mossos d’esquadra http://www.gencat.cat/mossos, així com a les diferents dependències de la
policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.
Els establiments d’hostalatge s’han de responsabilitzar del fet que les dades recollides es corresponen amb les que figuren en els documents d’identitat admesos
que li mostri la persona allotjada.
Article 3
Comunicació de dades per mitjans telemàtics a la Direcció General de la Policia
Els establiments compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre han de comunicar a la Direcció General de la Policia del departament competent en matèria de
seguretat pública la informació continguda a l’annex 2 d’aquesta Ordre. Aquesta
comunicació s’ha de fer per via telemàtica mitjançant la pàgina web del cos de
mossos d’esquadra abans esmentada.
La comunicació de les dades s’ha de realitzar a través de la pàgina web esmentada, opció Serveis i Registre de viatgers d’establiments d’hostalatge. Per accedir
a aquesta aplicació cal disposar de nom de persona usuària i de la paraula de pas
corresponents. En cas que no se’n disposi, en la mateixa pàgina web es donen les
instruccions a seguir per a obtenir-les.
Article 4
Comunicació de dades per altres mitjans
Quan per raons especials degudament motivades, els establiments no puguin
efectuar per mitjans telemàtics la comunicació esmentada, s’ha de trametre la
informació de l’annex 2 a les dependències policials del cos de mossos d’esquadra
per qualsevol dels sistemes següents:
a) Presentant directament, o bé per correu, dues còpies del document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació continguda a l’annex 2.
b) Trametent, mitjançant fax adreçat a la comissaria corresponent, el document
que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació de l’annex 2, o
bé un llistat d’aquesta informació.
Article 5
Justiicant de recepció
Un cop comunicada la informació per qualsevol dels mitjans establerts en aquesta
Ordre, la Direcció General de la Policia ha de deixar constància de la seva recepció
a través del justificant corresponent.
Article 6
Termini de comunicació de la informació
La informació continguda a l’annex 2 ha de ser comunicada mitjançant els sistemes previstos en aquesta Ordre dins del termini de les vint-i-quatre hores següents
a l’inici de l’allotjament de cada persona.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’Ordre IRP/352/2009, de 3 de juliol, sobre l’obligació dels establiments
d’hostalatge ubicats a Catalunya de remetre a la Direcció General de la Policia,
per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi
allotgen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia 1 d’octubre de 2010.
Barcelona, 5 d’agost de 2010
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
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ANNEX 1
Model de itxa

Generalitat
de Catalunya

Registre de persones allotjades
Dades de l'establiment
CIF/NIF*

Nom de l'establiment*

Adreça*

Fitxa número* (1)
Municipi*

Província*

Dades de la persona que s'allotja
Núm. de document d'identitat*

Tipus de document* (2)

Data d'expedició (si hi consta)* (6)

Primer cognom*

Segon cognom (si en té)*

Nom*

Data de naixement* (4)

Nacionalitat* (5)

Domicili (7)

Sexe* (3)
Data d'entrada* (6)

Núm. de telèfon (7)

Dies previstos d'estada (7)

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i a l’empara del que disposa l’article 12.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la
seguretat ciutadana, us informem que, amb la finalitat de gestionar aquesta informació, les dades de caràcter
personal s’inclouran al tractament denominat SIP Hotels de la Direcció General de la Policia. La persona afectada pot
exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació davant la persona responsable del fitxer, el/la director/a
general de la Policia (travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona).
Signatura de la persona allotjada (7)

Localitat i data

Instruccions per emplenar l'imprès
(*) Informació obligatòria
(1) Els números de fitxa han de ser correlatius.
(2) S'hi admeten, per als espanyols, el DNI, el passaport i el permís de conduir; per als estrangers, el passaport, la carta o document
d’identitat per a ciutadans de la Unió Europea, Andorra, Islàndia, Suïssa, Noruega, Malta, Mònaco i San Marino. Passaport per a la
resta d’estrangers. Permís de residència espanyol en vigor per als estrangers residents a Espanya. Permís de residència expedit per
un altre estat membre de la Unió Europea. S’ha d'emplenar: D = DNI, P = Passaport, C = Permís de conduir, I = Carta o document
d’identitat, N = Permís de residència espanyol, X = Permís de residència d’un altre estat membre de la Unió Europea.
(3) F = sexe femení, i M = sexe masculí
(4) S'ha d'emplenar amb el format AAAAMMDD. Almenys s'emplenarà l'any de naixement. El mes i el dia, si es desconeixen, figuraran
com 0000.
(5) Nom del país de nacionalitat.
(6) S'ha d'emplenar amb el format AAAAMMDD.
(7) Opcional
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ANNEX 2
Dades de la informació que s’ha de comunicar a la Direcció General de la Policia
Dades de l’establiment
CIF/NIF
Nom de l’establiment
Adreça
Municipi
Província
Dades de la persona allotjada
Número del document
Tipus de document
Data d’expedició
Nom
Cognoms
Sexe (F=femení / M=masculí)
Data de naixement (format data: AAAAMMDD)
Nacionalitat (nom de país)
Data d’entrada a l’establiment (format data: AAAAMMDD)
Pel que fa a la comunicació telemàtica de les dades, les especificacions generals
i els requisits tècnics es troben detallats a la guia d’usuari del lloc web indicat a
l’article 2 d’aquesta Ordre.
(10.215.139)
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