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Consideracions prèvies (I). Quan es pot demanar ajornament o
fraccionament
Actualment ja és possible demanar un ajornament o un fraccionament telemàtic en nom propi i en nom de
terceres persones (sempre que el presentador estigui adherit a un conveni per a la presentació telemàtica en
nom d’altri), als deutes derivats dels conceptes que es detallen en els punts 1-3.
L’import del deute ha de ser igual o superior a 100 €.
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Liquidacions

Autoliquidacions per a les quals es pot demanar
ajornament o fraccionament telemàticament

Es pot ajornar o fraccionar telemàticament el pagament de
liquidacions que hagi emès i notificat l’Agència Tributària de
Catalunya.

Es pot ajornar o fraccionar telemàticament el pagament
d’autoliquidacions referides als tributs següents:
• Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(ITPAJD model 600, tret dels vehicles)
• Successions i donacions (ISD, models 650, 651, 652 i 653)
• Taxa sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries (model
040)
• Taxa sobre apostes (model 042)
• Taxa sobre el joc a casinos (model 044)
• Impost sobre els habitatge buits (model 510)
• Impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics
(model 970)
• Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
produïda per la indústria (model 980)
• Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera
produïda per l'aviació comercial (model 990)

3
Provisions de constrenyiment
Es pot ajornar o fraccionar telemàticament el pagament de les
provisions de constrenyiment rebudes de l’Agència Tributària de
Catalunya (deutes en període executiu).
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Diligències d’embargament
Es pot ajornar o fraccionar telemàticament el pagament de les
diligències d’embargament rebudes de l’Agència Tributària de
Catalunya (deutes en període executiu).
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Consideracions prèvies (II). Cas específic per a autoliquidacions
Aquest avís només es refereix a autoliquidacions, no a deutes provinents de liquidacions, provisions de
constrenyiment o diligències d’embargament
Per demanar l’ajornament o el fraccionament telemàtic d’una autoliquidació cal:
1. Emplenar el programa d’ajuda o formulari telemàtic de qualsevol de les autoliquidacions referides a la pàgina anterior.
2. Accedir a la carpeta de tramitació, pestanya presentacions en curs, i seguir l’opció que apareix en tercer lloc:
Tramitar > Presentar telemàticament per sol·licitar ajornament/fraccionament.
Aquesta és l’opció que cal utilitzar si es vol demanar posteriorment un ajornament o un fraccionament de qualsevol
autoliquidació. Cal tenir present, així mateix, que aquesta opció no permet, després fer el pagament telemàtic.

xxx

xxx

2
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Consideracions prèvies (III). Cas específic per a autoliquidacions

2

Opcions de tramitació
•

Pagar i presentar: Es fa la presentació i el pagament telemàticament en un sol pas.

•

Presentar i obtenir document: L’autoliquidació es presenta telemàticament i s’obté, a la pestanya arxiu de presentacions, la carta de pagament que
permet realitzar l’ingrés de forma presencial en una entitat financera col·laboradora.

2• Presentar telemàticament per sol·licitar ajornament/fraccionament: Només es presenta l’autoliquidació, amb la intenció de sol·licitar un ajornament o
fraccionament del deute.
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Tramitació telemàtica d’ajornaments i fraccionaments

ACCEDIR AL FORMULARI WEB
1

2
Sistemes
d’identificació
digital

!

EMPLENAR EL FORMULARI
3

Accés al
formulari

4
Dades de la
persona
sol·licitant i
cerca del deute

OBTENIR EL JUSTIFICANT
5

Dades de la
sol·licitud

Obtenció del
justificant

El resultat de la sol·licitud (acceptació o desestimació) es comunica via carta per
correu ordinari, i en cap cas la no contestació significarà l’acceptació de la
sol·licitud d’ajornament o fraccionament
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Pas 1. Identificació digital: abans d’iniciar el tràmit telemàtic cal
comprovar que es té un sistema d’identificació vàlid

1

Servei d’autenticació IdCAT-Mòbil

2
Certificat digital autoritzat

Només per a persones físiques

Informació sobre com donar-se d’alta en aquest servei
http://atc.gencat.cat/ca/atencio/identificacio-digital

Tant per a persones físiques com per a persones jurídiques

Informació sobre com obtenir un certificat digital i comprovar si
se’n té algun d’instal·lat:
http://atc.gencat.cat/ca/atencio/identificacio-digital



Què és IdCAT-Mòbil?


És un servei proporcionat per l’AOC d’autenticació
d’usuaris i signatura electrònica basat en l’enviament
d’SMS al telèfon mòbil de contrasenyes d’un sol ús



Alguns dels certificats digitals admesos:
• Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (CERES)
• Camerfima - Certificados Camerales





Aquest servei permet a l’usuari accedir ràpida i
còmodament a la Carpeta de tramitació mitjançant el mòbil

• Firmaprofesional
• Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación
(ANF)

L'alta es pot demanar telemàticament o també
presencialment.

• DNIe (per a persones físiques)
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Pas 2. Accedir al formulari web: per accedir-hi, anar a la seu
electrònica de l’ATC i clicar el punt de menu Gestions
Informació tributària i guies sobre els ajornaments i fraccionaments telemàtics:
http://atc.gencat.cat/ca/gestions/ajornaments

2

1

1

2

Informació relativa als ajornaments i fraccionaments

Accés a la tramitació telemàtica
d’ajornaments i fraccionaments

Ajornaments i fraccionaments específics, interessos de demora,
documentació, etc.

Mitjançant aquest enllaç s’accedeix al
tràmit telemàtic
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Pas 2. Accedir al formulari web: continuar prement els botons
d’accés al tràmit telemàtic

1
1

Conceptes per als quals es pot demanar
 Vegeu pàgina 2

2

Botó d’accés al formulari telemàtic
 Obre el formulari telemàtic per a ser emplenat
pel contribuent (vegeu pàgines següents)

!

2
!

Més informació
 Identificació digital
 Guia de tramitació telemàtica
 Requeriments tècnics
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Pas 2. Accedir al formulari web: identificar-se digitalment per
accedir al tràmit

Opcions

1

Accedir amb el servei IdCAT-Mòbil. Només si
es tracta d’una persona física

2


Accedir amb certificat digital. Accés al menú
de tramitació de la forma habitual amb els
certificats digitals

Certificat usuari1
Certificat usuari2

1

2
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Pas 3. Dades i cercar el deute: seleccionar el tipus de deute i
indicar la dada requerida per realitzar la cerca del deute

1

Dades del sol·licitant

12345678Z

Les dades del sol·licitant ja venen
emplenades automàticament (pel fet d’haver
accedit amb identificació digital).

PERSONA EXEMPLE DE PROVA

Les dades relatives a l’adreça no estan
bloquejades i es poden modificar en cas de
necessitat.

1

2

Dades del deute
2

Cal seleccionar el tipus de deute i introduir
les dades necessàries. En el cas que es
tracti d’un deute notificat per provisió de
constrenyiment, malgrat que hi ha 2 camps,
només cal emplenar-ne 1, a escollir.

3

3

Clicar el botó Cercar

1098765432109

Si el sistema localitza el deute, en mostra les
les dades bàsiques. A continuació ja es
podrà començar la sol·licitud.
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Pas 4. Emplenar el formulari de sol·licitud: abans de signar i
presentar la sol·licitud, revisar acuradament les dades
1

Tipus de sol·licitud a tramitar
1

Indicar si es demana un ajornament o un
fraccionament.
2

Motivació de la sol·licitud

2

Cal seleccionar la motivació a la llista
desplegable.
3

3

Documentació aportada
Es pot annexar documentació (en format
PDF, màxim 10 Mb). Cal clicar el botó
Examinar i adjuntar els arxius.

4
4

Proposta de pagament
Cal seleccionar una de les propostes de
pagament o millora que es mostra en el
desplegable.

5

6

5

Dades bancàries
Cal indicar el codi IBAN del compte on es
realitzaran els pagaments.
6

7

Enviar

XXXX

Valida de les dades i mostra un resum.
7

Signar i presentar
Es fa la presentació telemàtica de la
sol·licitud.
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Pas 5. Obtenir el justificant: desar el justificant a l’ordinador per a
posteriors consultes

1

1

1

Justificant de la sol·licitud
És important guardar el justificant mitjançant el botó Obtenir
justificant (es pot obtenir també a l’apartat “consulta de certificats”,
dins Gestions-Certificats).
El resultat final de la sol·licitud es rebrà per carta en el termini
màxim de 6 mesos. Si transcorregut l’esmentat termini no s’ha
notificat la resolució es podrà entendre desestimada a efectes
d’interposar un recurs, o esperar la resolució expressa.

L’ATC enviarà a les persones sol·licitants una carta per correu ordinari (a l’adreça que s’ha fet
constar) on indicarà si s’ha acceptat o desestimat la sol·licitud presentada
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Suport a l’usuari

 En cas d’incidència tècnica durant la tramitació, podeu contactar amb el servei de suport a través del
formulari d’incidències tecnològiques: http://atc.gencat.cat/ca/atencio/formulari/

 Per a altres dubtes o consultes podeu enviar un correu electrònic a: consultes@atc.cat
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