
Càrrec en compte

2

1

Exemplar per a l’entitat col·laboradora

Núm. darrera autoliquidació

Data de presentació / /

Quota ingressada A

En efectiu

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.

Impost sobre les estades en 
establiments turístics

Declarant

950

Trimestre    Exercici T

Dades de l’establiment o equipament turístic

Tipus d’establiment o equipament turístic Número de registre

Nom comercial

Via pública / Nom del paratge Número / Polígon Escala, pis / Parcel·la

Codi postal Municipi Província

Representant

Autoliquidació
Tarifa

Nombre d estada subjectes’unitats d’

Tipus de gravamen

3Quota tributària ( 1  x  2  ) - A

Interessos de demora

Recàrrec

Total a ingressar ( 3 + 4 + 5 )

5

4

6

Autoliquidació complementària

Unitats d’estada exemptes

Per programes socials subvencionats

Per persones de 16 anys o menys 

Total d  exemptes’unitats B

Ingrés

CPR: 9055050

Altres establiments turístics



Càrrec en compte

2

1

Exemplar per a la persona interessada

Núm. darrera autoliquidació

Data de presentació / /

Quota ingressada A

En efectiu

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.

Impost sobre les estades en 
establiments turístics

Declarant

950

Trimestre    Exercici T

Dades de l’establiment o equipament turístic

Tipus d’establiment o equipament turístic Número de registre

Nom comercial

Via pública / Nom del paratge Número / Polígon Escala, pis / Parcel·la

Codi postal Municipi Província

Representant

Autoliquidació
Tarifa

Nombre d estada subjectes’unitats d’

Tipus de gravamen

3Quota tributària ( 1  x  2  ) - A

Interessos de demora

Recàrrec

Total a ingressar ( 3 + 4 + 5 )

5

4

6

Autoliquidació complementària

Unitats d’estada exemptes

Per programes socials subvencionats

Per persones de 16 anys o menys 

Total d  exemptes’unitats B

Ingrés

CPR: 9055050

Altres establiments turístics
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