MODEL 950
Impost sobre les estades en establiments turístics
Resta d’establiments turístics
Informació general
Normativa reguladora
 Llei 5/2012, de 20 de març de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC
6094, de 23.03.2012), modificada pel Decret llei 3/2012, de 16 d’octubre, de reordenació
urgent de determinades garanties financeres del sector públic de la Generalitat de
Catalunya i de modificacions tributàries (DOGC 6236, de 19.10.2012).
 Decret 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre les
estades en establiments turístics (DOGC 6238, de 23.10.2012).

En el model 950 s’han de declarar les estades que facin els contribuents en un dels
establiments i equipaments següents:
a) Establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural,
d'acord amb la legislació aplicable en matèria de turisme.
b) Albergs de joventut, d'acord amb la legislació aplicable en matèria d'equipaments i
instal·lacions juvenils.
c) Habitatges d'ús turístic, d'acord amb la legislació aplicable en matèria de turisme.
d) Àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils

Meritació i exigibilitat
L'impost sobre les estades en establiments turístics es merita a l'inici de l'estada en els
establiments i equipaments subjectes a l'impost. És exigible pel substitut del contribuent al final
de l'estada, mitjançant el lliurament de la corresponent factura o document anàleg, sens
perjudici de les situacions en què entre les parts intervinents s'hagi pactat un avançament de
preu a compte de l'estada

Termini i lloc de presentació i ingrés de l’autoliquidació
1. La presentació i ingrés de l’autoliquidació de l’impost s’ha de fer dins els terminis següents:
a) La corresponent al primer trimestre de l’any, entre els dies 1 i 20 d’abril.
b) La corresponent al segon trimestre de l’any, entre els dies 1 i 20 de juliol.
c) La corresponent al tercer trimestre de l’any, entre els dies 1 i 20 d’octubre.
d) La corresponent al quart trimestre de l’any, entre els dies 1 i 20 de gener, de l’any següent.
2. Les autoliquidacions s’han de presentar i ingressar en qualsevol de les entitats
col·laboradores habilitades a aquest efecte.
3. No és necessària la presentació de l’autoliquidació quan no resulti cap quantitat a ingressar,
sens perjudici de l’obligació dels subjectes passius de conservar la documentació acreditativa
de les exempcions aplicades, fins la finalització del termini de prescripció.
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Informació per emplenar els diferents apartats
Heu d’omplir l’imprès a màquina o amb bolígraf, sobre una superfície dura.
Les persones físiques o jurídiques titulars de l’explotació dels establiments o equipaments
subjectes a l’impost per la seva condició de substituts del contribuent, estan obligades a
presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés corresponent dins els terminis
indicats a l’apartat precedent.

 Declarant
Poseu les dades d’identificació de la persona física o jurídica titular de l’explotació de
l’establiment o equipament.

 Exercici/Trimestre
Indiqueu l’exercici i trimestre de declaració.

 Dades de l’establiment o equipament turístic
Indiqueu les dades de l’establiment o equipament turístic, consignant el tipus d’establiment o
equipament turístic, el seu número de registre i l’adreça.
1. Tipus d’establiment hoteler o equipament turístic
Els codis dels tipus d’establiment o equipament turístic són els següents:
Establiment hoteler

EH

Apartament turístic

AT

Càmping

CA

Establiment de turisme rural

TR

Alberg de joventut

AJ

Habitatge d’ús turístic

HT

Àrea de pernoctació

AP

Altres

AE

2. Número de registre
El número de registre és una dada obligatòria per als establiments amb codis EH, AT,
CA, TR, AJ i HT. Si no es disposa, perquè l’assignació del número es troba en procés de
tràmit, cal posar 0000000001. Per a la resta d’establiments, cal posar-hi tot zeros.
 Autoliquidació

Tarifa
Segons el tipus d’establiment i el seu lloc de situació, poseu el codi de la tarifa:
Establiment

Situació

Codi de la tarifa

Hotel de 5 estrelles i gran luxe

Barcelona ciutat
Resta de Catalunya
Barcelona ciutat
Resta de Catalunya
Barcelona ciutat
Resta de Catalunya

EB1
ET1
EB2
ET2
EB3
ET3

Hotel de 4 estrelles i 4 superior
Resta d’establiments

1. Nombre d’unitats d’estada subjectes
Indiqueu el nombre d’unitats d’estada subjectes. L’autoliquidació ha de comprendre les
quotes meritades i exigibles dins del trimestre natural per a cada establiment o
equipament turístic.
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2. Tipus de gravamen
Segons la tarifa aplicada, s’ha de calcular amb els tipus següents:
Codi tarifa
EB1

2,25 €

ET1

2,25 €

EB2

1,10 €

ET2

0,90 €

EB3

0,65 €

ET3

0,45 €

3. Quota tributària
La quota s’obté multiplicant el nombre d’unitats d’estada pel tipus de gravamen.
4. Recàrrec
Si l’ingrés voluntari es fa fora de termini però dins els tres, sis o dotze mesos següents a
l’acabament del termini, s’aplica un recàrrec únic del 5%, 10% o 15%, respectivament, i
sense interessos. Passat un any, s’aplica el recàrrec del 20%, a més dels interessos de
demora corresponents. Si l’autoliquidació s’ingressa en el mateix moment de la seva
presentació, juntament amb l’import del recàrrec, aquest es redueix d’un 25%.
5. Interessos de demora
Si heu de liquidar interessos de demora, indiqueu-ne l’import. Aquests interessos es
calculen des de la data d’acabament del termini de presentació voluntària fins a la data
en què es fa l’ingrés.
6. Total a ingressar
És el resultat de la quota tributària sumant-hi, si escau, l’import del recàrrec i els
interessos de demora.

Autoliquidació complementària
Si l’autoliquidació que ara es presenta és complementaria d’una declaració anterior, consigneu
en aquest apartat el número de justificant corresponent a l’anterior, la data en què es va
presentar i l’import que es va ingressar en concepte de quota (casella A).

Unitats d’estada exemptes
Indiqueu el nombre d’unitats d’estada exemptes de cadascuna de les dues modalitats que
preveu la Llei que regula l’impost; poseu la suma de les dues (casella B).

• Representat
Si el document no el presenta el subjecte passiu, poseu les dades d’identificació de la persona
que el presenta.

• Data i signatura
L’autoliquidació ha d’anar signada pel subjecte passiu o bé per la persona que presenta el
document.

• Ingrés
Marqueu amb una X la forma de pagament elegida. Si feu l’ingrés en una entitat col·laboradora
i per mitja d’un càrrec en compte, indiqueu el número de compte on s’efectuarà el càrrec.
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