La seu electrònica de l’Agència Tributària de
Catalunya és un servei obert a tothom, que permet
obtenir informació i realitzar tràmits en línia d’una
manera àgil i senzilla, sense necessitat de
desplaçaments, les 24 hores del dia, els 365 dies
de l’any. Hi podeu accedir a través de l’enllaç
http://atc.gencat.cat, i hi trobareu la informació i
les indicacions necessàries per fer els tràmits
telemàtics.

REQUISITS

AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE
CATALUNYA
Adreces d’interès
Seu electrònica de l’ATC:
atc.gencat.cat

Per a alguns tràmits, us caldrà utilitzar un mitjà
d’identificació digital.
Servei d’autenticació idCAT-Mòbil
Servei proporcionat per l’AOC d’autenticació d’usuaris
i signatura electrònica basat en l’enviament de SMS
al telèfon mòbil amb contrasenyes d’un sol ús.

Certificat digital autoritzat
Conjunt d'informació que s'incorpora al vostre
navegador i a partir de la qual és possible identificarse a Internet i realitzar les diverses gestions.

Podeu consultar tota la informació al web de l’ATC:
atc.gencat.cat > Atenció al ciutadà >
Identificació digital

També pots trobar informació sobre totes les novetats
de l’ATC al nostre compte de Twitter

@tributscat
I al nostre canal de Youtube
www.youtube.com/user/tributscat
Consultes:
Telèfon 012
Incidències:
https://atc.gencat.cat/ca/atencio/formulari/

GESTIÓ TELEMÀTICA
DEL DEUTE A LA
SEU ELECTRÒNICA DE L’ATC

Com puc consultar l’estat del meu
deute?
Si heu rebut el comunicat recordatori de deute no ingressat
o la notificació d’una provisió de constrenyiment
dictada per l’Agència Tributària de Catalunya, podeu
consultar-ne el detall (imports, organisme emissor del
deute, dates del període de pagament, etc.). Us caldran
aquestes dades:

Com puc pagar telemàticament el meu
deute?
El pagament de deutes emesos per l'Agència Tributària de
Catalunya i notificats mitjançant una carta de pagament es
pot fer de manera telemàtica. A més del NIF del titular del
deute i l’import, cal aportar el número de justificant, que
trobareu a la carta de pagament corresponent.
• Accés al tràmit: Gestions > Pagament de liquidacions i deutes

 El NIF del titular del deute.

Com puc sol·licitar un ajornament o
un fraccionament del meu deute?
• Accés al tràmit: Gestions > Ajornaments i fraccionaments
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 Un dels dos camps identificadors del deute següents:
• Codi del deute en via executiva
• Referència del deute
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• Informació addicional: Guia de la tramitació telemàtica
d’ajornaments i fraccionaments
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Podeu consultar-ne el detall en tres senzills passos:
• Accés al tràmit: Utilitats > Consulta de deute

Podeu consultar detalladament tota la informació sobre
aquest tràmit a la seva guia de suport:
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Com puc interposar un recurs de
reposició?
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• Informació addicional: Guia pagament de liquidacions

• Accés al tràmit: Gestions > Impugnacions

3
1

2
3

• Informació addicional: Guia de tramitació telemàtica
de recursos de reposició
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