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VIA OBERTA. DADES SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Carta de servei 
 

NOM I EMISSOR DEL SERVEI  

Deute amb l'Agencia Tributària de Catalunya. 

Agència Tributària de Catalunya (ATC) 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  

El servei d’obtenció del certificat de deutes amb la Generalitat de Catalunya té com a 

objectiu poder consultar per part dels gestors públics les dades que ofereix l’ATC respecte a 

deutes amb la Generalitat de Catalunya.  

 

Sempre s’haurà d’especificar el número d’expedient del procediment del vostre ens que 

origina la consulta 

 

MODALITATS DE CONSULTA 

Aquest servei només té una modalitat que no és de resposta síncrona sinó asíncrona (al cap 

de pocs minuts). 

 

1- ESTAR AL CORRENT D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

 

COM FER LES CONSULTES: 

Permet consultar si una persona física o jurídica té deutes o no amb l’Agencia Tributària 

de Catalunya a partir de la introducció de les dades següents: 

 Tipus de documentació: Camp obligatori. S’ha de triar al desplegable entre: NIF, 

NIE, CIF. 

 Documentació: Camp obligatori. S’haurà d’introduir el número d’identificació de la 

persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra) 

 NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra) 

 CIF: (Código de Identificación Fiscal): És l’identificador de les persones jurídiques 

composat per una lletra (indica la forma jurídica)+8 dígits numèrics. 

 Nom/ Raó social: Camp obligatori. Nom del titular si és persona física o raó social 

si és jurídica. 

 Primer Cognom: Camp obligatori si es persona física. 

 Segon cognom: Camp obligatori si es persona física. 

 Tipus de procediment/ finalitat: Camp Obligatori. 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: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient 

administratiu en base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 
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El format en que 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. 

 Codi segur de verificació: La validesa del certificat es pot comprovar a la web www.e-

tributs.cat. 

 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 realitza 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. 

 Resposta: Codi de resultat de la resposta:  

 1. Persona localitzada amb deute  

 2. Persona localitzada sense deute  

 3. Persona no localitzada  

 4. Localitzades diverses persones amb les dades proporcionades  

 Descripció: Descripció del codi de resposta que s’informa al camp anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-tributs.cat/
http://www.e-tributs.cat/
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La informació que s’obtindrà és: 
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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: existeix 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.  

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 son els deutes que té: 
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Pel que fa a la recollida del consentiment de la persona interessada a fi d’habilitar a 

l’administració tramitadora a efectuar la consulta telemàtica de les dades, val a dir que la 

d’acord amb l’art 95.k de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, per 

tractar-se de dades de caràcter reservat, cal tenir el consentiment del contribuent. A 

més, l’ATC, en el conveni pel qual es posen a disposició de les administracions públiques 

catalanes aquestes dades, requereix comptar amb l’autorització de la persona interessada. 

 

 

Cost del servei 

No hi ha. 

 

 

Casos d’ús del servei 
 

A tall d’exemple, s’ha identificat un àmbit en el qual l’administració local té atribuïdes 

competències per requerir les dades sobre deutes amb la Generalitat en la tramitació i 

resolució de llurs procediments i actuacions. 

 

Contractació pública 

Finalitat per a la qual es requereixen les dades: Adjudicar contractes. 

Exemple: Verificar que el licitador està al corrent d’obligacions tributàries a fi 

d’adjudicar-li un contracte administratiu ordinari d’obres, subministrament, serveis...  

Norma que atribueix la competència per a requerir-les:  

Article 71.1.d) Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic:“(...) No hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes”  

 


