
 

 

 

Noves informacions a Carpeta Ciutadana: un estalvi de temps i diners 
 

El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa a la Carpeta Ciutadana una 
subscripció a temes d’interès tributaris per a la ciutadania i les empreses 
 

 

Benvolgudes, Benvolguts, 

 

El Servei de Gestió Tributària i Cadastral (SGTC) del Consell Comarcal de la Selva, 
que efectua la gestió i la recaptació de tributs locals per delegació de la majoria dels 
ajuntaments de la comarca, posa a l’abast de la ciutadania i les empreses d’aquests 
municipis una nova possibilitat d’informació tributària a la Carpeta Ciutadana, el seu 
canal d’atenció personalitzada permanent a través d’Internet, servei en el qual esteu 
donats d’alta. Aquest canal d’atenció permet realitzar una sèrie de consultes i tràmits 
de l’àmbit de la gestió tributària a qualsevol hora, des de qualsevol lloc, sense 
desplaçaments, cues ni trucades. Fins ara, es podien consultar dades personalitzades 
sobre els tributs municipals, tramitar domiciliacions bancàries, modificar dades 
personals, obtenir certificats de pagament sense cap cost, descarregar documents de 
pagament en període voluntari, pagar de manera telemàtica els deutes en període 
voluntari i simular el càlcul d’alguns impostos, entre altres consultes i tràmits. A més de 
les possibilitats esmentades, recentment s’ha incorporat la subscripció a diversos 
temes d’interès, per tal que qui ho desitgi pugui rebre informació sobre qualsevol dels 
aspectes següents, mitjançant un missatge de correu electrònic: 
 

• Informació sobre rebuts a nom de l’usuari de Carpeta Ciutadana: inici del període 
de pagament voluntari dels rebuts, deutes que no s’han pagat en període voluntari i 
deutes que ja no estan pendents de pagament 

• Noves subhastes i vendes directes de béns immobles: quan el SGTC convoqui una 
nova subhasta o venda directa de béns immobles per raó de la manca de pagament 
dels deutes d’alguna persona, es rep un avís per accedir a la informació sobre el bé 
immoble i com participar en la subhasta o la venda directa, en el cas que interessi 

 

D’altra banda, si actualment accediu a Carpeta Ciutadana a través del NIF i un codi 
PIN, us fem saber que també podeu accedir-hi directament mitjançant un certificat 
digital reconegut o el DNI electrònic.  
 
Per a més informació podeu consultar www.selvatributs.cat/carpeta, o bé trucar al 902 
010 027. Esperem que aquest nou servei us sigui d’utilitat.  
 
Ben cordialment, 
 
                      

 

 

 

 

 

Robert Fauria i Danés          

President 

 

Santa Coloma de Farners, 8 de febrer de 2013            


