




CUMPRE A NORMATIVA
LEGALÍCIATE achégate ás guías e ferramentas que necesitas 

para legalizar a túa Vivenda Uso Turístico (VUT)  dunha forma 

rápida e sinxela  para  desenvolver a túa actividade cumprindo 

coa normativa vixente.

FAITE  ANFITRIÓN/A
Ten a túa vivenda de uso turístico limpa, sé amable cos teus 

clientes,  ten pequenos detalles, estate sempre localizado/a. 

�SR�VIUYMWMXSW�GPEZIW�TEVE�WIV�YR�FS�ERǻXVM¾R�SY�ERǻXVMSE�

ACTUALIZA O TEU ALOXAMENTO
As vivendas de uso turístico son aloxamentos con moita 

HIQERHE�TSPEW�GSRHMGM¾RW�HI�GSQSHMHEHI�I�WIKYVMHEHI�UYI�
ofertan.  É preciso modernizar e actualizar estas vivendas para 

cubrir as demandas dos turistas.

COMERCIALIZA A TÚA VIVENDA NAS REDES
8IV� TVIWIR^E� RE� MRXIVRIX� ³� WMR¾RMQS� HI� GLIKEV� E� QMPPIMVSW� HI�
persoas no mundo, de multiplicar o número de reservas e os 

XIYW�MRKVIWSW����¾�GYQTVMRHS�GSE�RSVQEXMZE�TSHIW�STXEV�E�YRLE�
GSQIVGMEPM^EGM¾R�GSQTIXMXMZE�HE�XÅE�ZMZIRHE�HI�YWS�XYV¸WXMGS�



Requisitos

1
No ano 2017 aprobouse o Decreto 
12/2017 que obriga ao rexistro das 
vivendas de uso turístico para poder 
alugalas por períodos curtos.

Ademáis o 1 de xaneiro de 2020 entrou 
Āŀ� Ɣġėňū� ſŀĞÖ�ľňùġƭóÖóġŉŀ� ŀÖ� ūĀėſķÖóġŉŀ�
de vivendas de uso turístico segundo a 
cal é obrigatorio publicar o número 
de rexistro en calquera canle de 
promoción e informar dos datos de 
ocupación da vivenda.



Estar amoblada e dotada dos aparellos necesarios 

para a súa utilización inmediata.

Contar con calefacción, agás que se alugue no 

verán (xuño-setembro).

Teléfono 24 horas por si xurde algunha incidencia na 

vivenda

Servizo de asistencia e mantemento da vivenda

Rótulo informativo da dispoñibilidade de follas 

de reclamación e ter copia da declaración 

responsable que deberán exhibirse nun lugar visible.



Rexistro

2
Antes de comezar a alugar como 
vivenda de uso turístico debes 
rexistrar a propiedade, e para iso tes 
que comunicar a alta á Axencia 
Turismo de Galicia. Podes facelo 
nos rexistros públicos ou por  
internet na sede electrónica  
da Xunta de Galicia.



Comunicarllo á

Axencia Turismo de Galicia 

(Xunta de Galicia) a 

través dunha declaración 

responsable de inicio de 

actividade.

1

Pagar unha taxa de 60,98 €  

á Comunidade Autónoma de 

Galicia.
2
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Libro de rexistro

3
Para que a súa vivenda cumpra integramente 
a normativa debe cumprimentar os LIBROS 
DE REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE 
VIAXEIROS.

'ĀñĀű� ùÖūŹĀ� ùĀ� ÖķŹÖ� ŀÖ� ŧķÖŹÖĕňūľÖ�
dixital Hospederías da Garda Civil  
ou E-HOTEL da Policía Nacional para poder  
informar do contido destes libros.



O propietario ou propietaria 

HIFIV«�MHIRXMǻGEPSW�TSPS�WIY DNI 

ou pasaporte e cubrir a data de 

entrada á vivenda.

1
Deberán remitir as FOLLAS-REXISTRO 

dos viaxeiros á Policia Nacional ou a 

Garda Civil, en función de quen teña 

as competencias no seu concello.

2
As FOLLAS-REXISTRO deberán 

estar numeradas e agruparse 

en libros ou cadernos entre 

100 e 500 follas, e conservarse 

durante 3 anos ao dispor dos 

membros de Forzas e Corpos 

de Seguridade do Estado que 

poidan requirilas.

3

Á súa chegada á vivenda, todos os 
viaxeiros e viaxeiras maiores de 16 anos 
ùĀñĀū×ŀ�óſñūġū� Ā� ÖűġŀÖū� ň�ľňùĀķň� ňƭóġÖķ� ùĀ� 
FOLLA-REXISTRO.



Datos de 
ocupación

4
�� �ƚĀŀóġÖ� §ſūġűľň� ùĀ� FÖķġóġÖ� ĞÖñġķġŹňſ�
TURESPAZO, unha plataforma na que 
darse de alta e, dunha maneira moi sinxela, 
ġŀŹūňùſóġū�ňű�ùÖŹňű�ùĀ�ňóſŧÖóġŉŀȷ



Dende 2020 é 

obrigatorio publicar 

o número de rexistro 

en calquera canle de 

promoción físico ou 

dixital.

As empresas turísticas ou 

as persoas propietarias 

que comercialicen as 

vivendas de uso turístico 

deberán trimestralmente 

comunicar os datos de 

ocupación.




