
 

 

 

 

 

 

NOTA EN RELACIÓ AMB L’ENTRADA EN VIGOR DEL REIAL DECRET 
933/2021, DE 26 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES 
OBLIGACIONS DE REGISTRE DOCUMENTAL I INFORMACIÓ DE LES 
PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE EXERCEIXIN ACTIVITATS 
D’HOSTALATGE I LLOGUER DE VEHICLES A MOTOR.  
 
 
Davant les nombroses consultes realitzades per les diferents agrupacions i entitats del 
sector d’hostalatge, en relació amb l’entrada en vigor, el proper dia 2 de gener de 2023, 
del Reial Decret 933/2021, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen les obligacions de 
registre documental i informació de les persones físiques o jurídiques que exerceixen 
activitats d’allotjament i lloguer de vehicles a motor, sobre l’afectació que aquesta norma 
tindrà respecte dels establiments del precitat sector ubicats a Catalunya, es posa en 
coneixement dels titulars d’aquestes activitats la informació següent: 
 

- Les dades que s’hauran comunicar i de registrar són  les previstes al Reial Decret 
933/2021, de 26 d’octubre, el qual substitueix la normativa vigent fins a la data 
de referència i 

 
- En compliment dels acords de la Junta de Seguretat de Catalunya del dia 05 de 

novembre de 2021, el cos policial al qual s’hauran de continuar comunicant les 
dades és la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, com a policia ordinària 
i integral a Catalunya, i qui, en les seves funcions de policia administrativa, també 
seguirà duent a terme la corresponent tasca inspectora. 
 

- El sistema de recollida de dades es durà a terme mitjançant la mateixa 
plataforma digital que s’utilitza en l’actualitat, la qual serà ampliada per part de la 
Generalitat amb la finalitat de comprendre el conjunt de camps informatius que 
preveu el nou Reial Decret, així mateix es duran a termes les accions 
necessàries per garantir la interconnexió entre ambdues administracions. 

 
Així mateix, a mesura que es disposi de més informació, sobre els mitjans i els 
procediments de comunicació, se’n farà l’oportuna difusió al sector. 
 
 
 
Directora general d’Administració de Seguretat                      Director general de la Policia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- i A partir del dia 2 de gener de 2023, no s’han de comunicar les dades previstes a l’Ordre del 

conseller d’Interior 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, respecte aquest l’activitat d’hostalatge. 
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