
 
Circular nº 10/2017 

Barcelona, 28 de junio de 2017. 
 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE JUEGO Y APUESTAS 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat 
de Catalunya para el 2017, las tasas administrativas de gestión se han incrementado un 4%. 
 
Les adjuntamos el nuevo documento de liquidación de las tasas con los importes actualizados. 
Esta hoja de liquidación se utilizará en todos los trámites que no dispongan de pre impreso con 
generación automática de tasa. 
 
A partir del lunes 3 de julio, única y exclusivamente, se admitirán las liquidaciones de las 
tasas con los importes previstos para el 2017. 
 
Un cordial saludo 

 
Susana Murciano 
Directora 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Tributs i Joc

Full de liquidació de taxes administratives

Dades del full de liquidació

     Empreses del joc           Altres empreses o entitats           Documents Professionals            Entitats d’inspecció i laboratoris d’assaig

NIF/NIE 

Nom

Primer Cognom Segon Cognom

Vinculació amb l'empresa

NIF/CIF Nom o raó social

Número d'inscripció en el Registre d’Empreses del JocTipus d’empresa

Liquidació de Taxes

Denominació de la taxa Import(€)

TOTAL:

NOTA: El pagament es pot realitzar a qualsevol oficina de BBVA. Els clients de banca 
electrònica de BBVA també poden fer-ho per internet a www.bbva.es.

Adreça electrònica



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Tributs i Joc

Segell entitat bancària 

Full de liquidació de taxes administratives 
Dades del full de liquidació 
Número de full Data d’impressió Pressupost 

NIF / CIF Nom o raó social

Tipus d'empresa Núm. inscripció en el Registre d'Empreses

NIF / NIE / Passaport

Nom Primer cognom Segon cognom

Informació de la taxa 
Article Descripció

Import taxa en € Import total en €

Codi de procediment de recaptació CPR: 9050497 
RIN Emissora Referència Identificador Import (€)

Còpia per al sol·licitant 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talleu per la línia de punts

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Tributs i Joc

Full de liquidació de taxes administratives 

NIF / NIE / Passaport

Nom Primer cognom Segon cognom

Codi de procediment de recaptació CPR: 9050497 
RIN Emissora Referència Identificador Import (€)                        

          Còpia per a l’entitat bancària 

El pagament es pot realitzar a qualsevol oficina de BBVA. Els clients de banca electrònica de BBVA 
també poden fer-ho per internet a www.bbva.es 

Adreça electrònica



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Tributs i Joc

Espai per a mecanització o segell entitat bancària 

Full de liquidació de taxes administratives 
Dades del full de liquidació 
Número de full Data d’impressió Pressupost 

NIF / CIF Nom o raó social

Tipus d'empresa Núm. inscripció en el Registre d'Empreses

NIF / NIE / Passaport

Nom Primer cognom Segon cognom

Informació de la taxa 
Article Descripció

Import taxa en € Import total en €

Codi de procediment de recaptació CPR: 9050497 
RIN Emissora Referència Identificador Import (€)

Codi de barres 

Còpia per a l’Administració 

Adreça electrònica
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