VIA OBERTA. DADES SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Carta de servei
Data d’actualització: 17/11/2020
Nom i emissor del servei
Deute amb l'Agencia Tributària de Catalunya.
Agència Tributària de Catalunya (ATC)
Descripció del servei
L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va iniciar les seves activitats l’1 de
gener de 2008, amb l’aprovació de l’Ordre ECF/496/2007, de 21 de
desembre. És l’organisme de gestió dels tributs propis i cedits a la
Generalitat de Catalunya.
Amb aquest servei els gestors públics poden consultar les dades que ofereix
l’ATC respecte als possibles deutes d’una persona física o jurídica amb la
Generalitat de Catalunya; s’obté un certificat de deutes amb la Generalitat
de Catalunya en el sentit de si un contribuent té deutes o té pendent alguna
obligació tributària (certificat negatiu) o no en té (certificat positiu).
Sempre s’haurà d’especificar el número d’expedient del procediment del
vostre ens que origina la consulta
Cost del servei: no n’hi ha
Modalitats de consulta
Aquest servei té una modalitat:
Estar al corrent
Generalitat.
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Com fer les consultes
Camps obligatoris
•

Tipus de documentació: s’ha de triar al desplegable entre: NIF, NIE,
CIF.

•

Documentació: cal indicar el número
persona/entitat segons els formats següents:
-

•
•

d’identificació

de

la

NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra)
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra)
CIF: (Codi d’Identificació Fiscal): És l’identificador de les persones
jurídiques composat per una lletra (indica la forma jurídica)+8 dígits
numèrics.

Nom/ Raó social: Nom del titular si és persona física o raó social si és
jurídica.
Tipus de procediment/ finalitat: S’haurà de triar en el desplegable el
tipus de procediment autoritzat per al que es vol consultar la dada. En
cas que no aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè
no s’ha autoritzat la consulta per aquesta finalitat/procediment.
Haureu sol·licitar l’autorització per la consulta d’aquestes dades a
través del formulari corresponent.

•

Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu en
base al que es fa la consulta d’aquestes dades.
Camps opcionals

• Primer cognom: si es persona física.
• Segon cognom: si es persona física.
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El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:

Quines dades s’obtenen

Consulta de situació del deute:
• Resultat operació: possibles respostes:
-

Consulta realitzada correctament
Error reportat per l’emissor final: petició errònia.
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• Codi segur de verificació: La validesa del certificat es pot comprovar a
la web de l’Agència Tributària de Catalunya.
• Data de caducitat: Data de validesa de la consulta. L’emissor final no
informa aquest element ja que la resposta és vàlida únicament en
l’instant en que es fa la consulta.
• Document: Camp en blanc, es refereix al tipus de document. Certificat
de situació de deute codificat en base 64.
• Format del document: Format del certificat de deute (PDF o WORD).
• Import del deute: Import del deute registrat si es dona el cas.
• Resposta i descripció de la resposta
Persona localitzada amb deute (1)
Persona localitzada sense deute (2)
Persona no localitzada (3)
Localitzades diverses persones amb les dades proporcionades (4)
•

Dades sol·licitades a la consulta

Versió imprimible:
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Respecte a la resposta, cal tenir en compte que pot ser:
• Positiva: no hi ha deute i compleix les obligacions. Es pot efectuar el
pagament que correspongui perquè el contribuent no té deutes.
Aquesta resposta no té termini de validesa, correspon a la situació del
moment de la consulta.
• Negativa: hi ha deute o no compleix les obligacions en el moment de
fer la consulta. Com aquesta resposta és del moment en què es fa la
consulta, pot ser que al cap d’uns moments la resposta canviï.
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És el propi òrgan requeridor qui decidirà si espera a fer la consulta
més endavant o avisa al contribuent perquè regularitzi la seva situació
tributària.
• No és un contribuent de la Generalitat: Per tant, no té deutes. Té els
mateixos efectes que la positiva.
En cas que el contribuent consultat tingui deutes amb la ATC, el document
imprimible (PDF) informarà de quins són els deutes que té:
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