
Guia per obtenir el 
certificat d’estar al corrent 

de pagament de les 
obligacions tributàries amb 

el certificat digital 

Organitzen:

Amb la col·laboració de:



Obtenció del certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions
tributàries

Primer pas: Entrar a www.agenciatributaria.es i clica en Seu Electrònica.



Segon pas: Clicar a Certificat tributaris.



Tercer pas: Clicar a Situació tributaria.



Cinquè pas: Clicar a Sol·licitud.

En clicar a  
Sol·licitud,  
apareix una  
finestreta amb  
dues opcions  
d'identificació,  
s'haurà de clicar  
l'opció de: Amb  
certificat electrònic

Seleccionar el  
certificat electrònic  
i en punxar a  
Acceptar, s'obrirà  
la següent pantalla  
amb la pàgina de  
la sol·licitud.



Sisè pas: Triar el tipus de certificat i punxar a Validar sol·licitud. En l'exemple
s'ha sol·licitat el certificat genèric però hi ha altres específics com el certificat per
a contractar amb l'administració publica, el certificat per a sol·licitar una
autorització administrativa de transport, el certificat per a quan se sol·licita una
subvenció pública i el certificat per a persones estrangeres per a obtenir el permís
de residència o de treball.



Setè pas: És una pàgina de comprovació de dades, tan sols cal verificar que les 
dades de la sol·licitud  del certificat d'estar al corrent de pagament són correctes i 
Signar i Enviar.



Vuitè pas: Una vegada punxada l'opció de Signar Enviar del pas anterior, s'obre 
la finestra de  confirmació de l'ordre d'enviament, cal punxar Conforme i clicar a 
Signar i enviar.



Novè pas: La plataforma genera el certificat que es pot descarregar i guardar en pdf 
o també es pot  imprimir.



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!

Organitzen:

Amb la col·laboració de:

Servei de Foment Empresaial
Grame impul s

Centre  d’Empreses  Can Pe ixauet   
Av. Genera l i ta t  99-101.  

f o rma cue@ g ra me im pu l s . c a t
Tel. 93 466 52 24


