RECORDATORI SOBRE LA OBLIGACIÓ DE COMPLIR AMB LA
NORMATIVA DE LES “FITXES DE POLICIA”
Com ja sabeu, l’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, és d’aplicació a tots aquells
establiments dedicats a l’allotjament de persones mitjançant preu, entre els
quals s’inclouen els establiments hotelers, turisme rural, càmpings,
apartaments i establiments d’ús turístic en general.
Els Mossos d’Esquadra ja estan fent inspeccions periòdiques per comprovar el
compliment d’aquesta normativa, i en cas de detectar incompliments, el
Departament d’Interior ha iniciat expedients sancionadors i ha imposat sancions
administratives.
Per aquest motiu, us volem recordar el compliment d’aquesta normativa amb la
qual vàrem aconseguir que la Generalitat de Catalunya atengués les nostres
reivindicacions:
-

Derogar l’anterior
administratives.

Ordre

que

ens

imposava

fortes

càrregues

-

Que la signatura de les fitxes per cadascun dels clients allotjats ara passi
a ser opcional.

-

La informació dels clients és obligatori conservar-la durant un període de
tres anys, però no es necessari guardar la fitxa de policia físicament,
sinó que serveix el nostre format, sempre que incorpori totes les dades
necessàries.
Amb això evitem duplicar documentació al nostre
establiment.

Amb l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost , s’ha consolidat la filosofia on line, ja
que s’han de comunicar les dades dels clients allotjats a través del web
http://www.gencat.cat/mossos , opció 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.
Quan per raons especials degudament motivades, els establiments no puguin
efectuar per mitjans telemàtics la comunicació esmentada, s’ha de trametre la
informació 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 dels clients que
diu la nova Ordre.
b) Trametent, mitjançant fax adreçat a la comissaria corresponent, el document

que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació del client que
fixa la nova Ordre, o bé un llistat d’aquesta informació.
Tant si envieu la informació via web o pels altres sistemes, s’ha de comunicar
dins del termini de les vint-i-quatre hores següents a l’inici de l’allotjament de
cada persona.
Podeu trobar el text íntegre de l’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, a:
www.hostaldata.com, a la Secció Altres Normatives / Apartat: Llibre registre de
viatgers

