
Tramitació 
telemàtica

La presentació i el pagament telemàtics 
permeten complir les obligacions tributàries, 
còmodament, sense desplaçaments ni 
pèrdues de temps, amb una disponibilitat de 
24 hores al dia 7 dies a la setmana.

Adreces d’interès

Certificat digital gratuït de persona física:
http://etributs.gencat.cat/ovide

Informació sobre l’impost:
http://etributs.gencat.cat/itp

Descàrrega del programa d’ajuda:
http://etributs.gencat.cat/pa

Oficina Virtual de l’ATC:
http://etributs.gencat.cat/ov

Consultes:
Telèfon 012

Incidències:
suport_etributs@atc.cat

Dubtes sobre l’impost:
cqs@atc.cat

IMPOST SOBRE 
TRANSMISSIONS 
PATRIMONIALS 
I ACTES JURÍDICS 
DOCUMENTATS

MODEL 600

www.atc.gencat.cat



Presentació i pagament

L’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats és un tribut que 
grava les tres modalitats següents:

- Les transmissions patrimonials oneroses.

- Les operacions societàries.

- Els actes jurídics documentals.

Requisits per presentar i pagar 
l’impost telemàticament

1. Descarregar el programa d’ajuda del model 
600, emplenar-lo i generar l’autoliquidació.

2. Adjuntar la còpia escanejada del document 
que genera l’obligació de liquidar l’impost.No 
cal adjuntar el document: 

- Si l’operació es formalitza en escriptura 
pública i el notari ha enviat prèviament la 
declaració informativa notarial a l’ATC (es pot 
consultar a l’Oficina Virtual).

- En els contractes d’arrendament (tarifa AUR) 
sempre que s’aporti una còpia del contracte a 
l’INCASÒL en el termini de dos mesos.

3. Disposar d’un certificat digital.

El pagament es pot realitzar amb els mitjans 
següents:

- Càrrec en compte. El pagament l’ha de 
realitzar el titular o una persona autoritzada.

- Targeta bancària.

Com adjuntar la còpia del documentImpost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics 
documentats

La presentació i el pagament de l’impost es 
pot  fer de forma telemàtica a través de l’Oficina 
Virtual de l’ATC.

Mitjançant el programa d’ajuda es pot adjuntar una 
còpia del document en format PDF (si s’escaneja el 
document es recomana una resolució de 300 ppp). 
Mida màxima de l’arxiu: 3Mb.

Cal accedir a la Carpeta Tributària de l’Oficina Virtual 
de l’ATC per tal de carregar l’autoliquidació generada 
amb el programa d’ajuda (fitxer amb extensió “.dec”) 
i ordenar-ne el pagament i la presentació telemàtics.

Presentació i pagament a l’Oficina 
Virtual

Opcions de pagament

A http://etributs.gencat.cat/itp trobareu 
informació sobre:

1. Certificats digitals

2. Entitats col∙laboradores

3. Guies i manuals de consulta

Més informació

Oficina Virtual Utilitats Administració pública

Sou a:    Oficina Virtual   >    Carpeta Tributària

Carpeta Tributària

Presentador:   Departamento       Titular:

Mostrar només les declaracions presentades amb el meu certificat d’empleat:

Presentacions en curs Pagats, pendents de presentar Arxiu de presentacions

Enviar fitxers Agrupar Desagrupar Eliminar Pagar Pagar i presentar Presentar

▼  Mostra filtres

Contacte  |  Mapa Web  |  

Nº Justificant Intervinents Model Notari/Objecte tributari Protocol/Identificador D. Protocol Estat Data validació Import

6060551489501 600 validat 28-05-2015 0,00

�

Continuar

Dades bancàries del pagament

Import dels documents seleccionats per a tramitar: 0,00 €

Vostè pot pagar a través d’alguna de les entitats financeres col·laboradores autoritzades a realitzar pagaments per 
via telemàtica a través d’aquesta Oficina Virtual indicant les dades del seu compte bancari o targeta.

Càrrec en compte Pagament amb targeta

* Entitat: * Sucursal: * D.C: * Número de compte:

Un cop finalitzada la tramitació es pot obtenir 
el comprovant de la presentació i/o del 
pagament telemàtic.

Descàrrega de justificants

Espai reservat per a l’Administració

Subjecte passiu

(3) Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Cognoms i nom o raó social

Telèfon Adreça electrònica(4) Data de naixement

(2) NIF / CIF

Codi postal Municipi Província   País

Percentatge

Total de persones subjectes

Transmitent Total de persones transmitents

(5) Data de la 
meritació

No subjecte
Exempt o
subjecte
bonificat

Prescrit

/ /
Codi Codi

Delegació / Oficina liquidadora (1)

Impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats

600
CPR: 9057623

0 0 0 0 0 0 0 Z

0 8 0 1 1

CANYAMERES 140 1

0

BARCELONA BARCELONA ESPANYA

12 09 2011

6060399493281

1

100,0000

6

Oficina Virtual

Número de l'Expedient: 20150000264950
Data de l'Expedient: 03/06/2015 09:15

Referència de document electrònic
Referencia de documento electrónico

Pàgina
Página

Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Finances
Direcció General de Tributs

Diligència de presentació i pagament
Diligencia de presentación y pago

Tipus / Tipo

Notari/ària o autoritat / Notario/a o autoridad

Data del document
Fecha del documento

Número de protocol
Número de protocolo

Dades del document  / Datos del documento

Titular del certi�cat digital emprat en la presentació / Titular del certi�cado digital utilizado en la presentación  

NIF/CIF Cognoms i nom o raó social
Apellidos  y nombre o razón  social

Dades del certificat digital
Datos del certi�cado digital

CSV

Agència Tributària de Catalunya
O�cina Virtual
Núm. Expedient :
Data Presentació :

1

1

1

 PRIVAT

03/06/2014 000

S0816001G GENERALITAT DE CATALUNYA

54-a5-4a-b4-22 AC Firmaprofesional - CA1 01/07/2018

03/06/2015 09:15

PR - Privat

20150000264950

2015AUT0206855FNQDU3

�Impost de Transmissions Patrimonials

S’ha importat correctament el següent fitxer:

contracte d’arrendament client 1.pdf

Acceptar

�

...

...

...

...

...

...

Arxiu   Configuració   Ajuda

Impost de Transmissions Patrimonials 2015 v2.7.1 - AUR_CONTRACTE PRIVAT*

Delegació de tributs/Oficina liquidadora Tecla F1 = Ajuda

BARCELONA Documentació

Document i operació Dades personals Presentador Dades de l’autoliquidació

Dades del document

Dades de l’operació

▼  

▼  ▼  ▼  

Tipus

Lloc d’atorgament: País Lloc d’atorgament: Província Lloc d’atorgament: Municipi Data

Notari, Autoritat o Entitat Protocol o Referència

PRIVAT

▼  
Tipus Data de meritació

CONTRACTE PRIVAT

ESPANYA BARCELONA BARCELONA 23/10/2009

Tipus d’operació

ESPANYA ▼  
Fonament legal del benefici fiscal

Codi i descripció de la tarifa

▼

Naturalesa del bé

IMMOBLE URBÀ ▼  
Tipus de bé

PLACES D’APARCAMENTBé 1
Base imposable

20.000,00

▼  
Naturalesa del bé

▼  
Tipus de bé

Bé 2
Base imposable

Següent

Documentació adjunta per a presentació telemàtica

Descripció de l’operació

�Adjuntar pdf

▼  

Abrir Cancelar

▼  Buscar en

Nombre de archivo:

Archivos de tipo:

contracte d’arrendament client 1.pdf

Archivos PDF, TIFF (*.pdf,*.tiff,*.tif)

CONTRACTES D’ARRENDAMENT

contracte d’arrendament client 1.pdf

contracte d’arrendament client 2.pdf

contracte d’arrendament client 3.pdf

�

Tancar

eTributs - Enviar fitxers

Nom del fitxer Estat Tamany

Afegir arxius 100 % 150 kb� Pujar�

nif_nom_cognoms.dec 100% 150 kb


