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Com accedir a l’Oficina Virtual Tributària (OVT)?
L’adreça per a accedir a la OVT és
https://ajuntamenttarragona.tributoslocales.es/
Alternativament, podem entrar a través de la web de l’Ajuntament:
PRIMER.- Accedim a la web de l’Ajuntament https://www.tarragona.cat/

SEGON.- Entrem a Tràmits i gestions. Seu electrònica:

TERCER.- En la Seu Electrònica accedim a l’Oficina Virtual Tributària
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Necessito identificar-me per realitzar els tràmits?
En qualsevol dels tràmits que sigui necessari la identificació (marcats amb cadenat) ens
demanarà l’accés a través d’un idCat Mòbil, Certificat digital, o DNI electrònic.

Quin sistema d’identificació necessito?
Podeu consultar els certificats digitals que us permetran accedir a l’OVT: Quins certificats
digitals puc utilitzar?

Tinc certificat digital o DNIe. Com accedeixo a l’OVT?
Seguiu els passos Primer a Quart de l’apartat Com accedir a l’Oficina Virtual Tributària?
Cliqueu en la pestanya “Accedir” segons utilitzeu Certificat digital o DNIe:

Depenent del certificat de que disposeu, haureu de posar el vostre número d’identificació
personal:

Accedireu a la pàgina principal de l’OVT
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No m’accepta el meu certificat, puc provar d’una altra manera?
Si, podem accedir seleccionant l’opció d’idCat Mòbil i, un cop a la pantalla de validació, fer clic
al botó «Certificat digital»

Puc accedir a l’OVT sense certificat digital ni DNIe?
Si esteu donats d’alta al Servei Català de Salut, podeu accedir mitjançant IdCAT mòbil.

Alta a IdCAT mòbil
1) Des de la plana d’identificació de la OVT farem clic al botó «Accedir» de l’IdCAT Mòbil
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Fem clic a l’enllaç que apareix sota el botó:
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Farem Clic a Començai ens sortirà una finestra com la següent:

Afegirem les següents dades:





El número de DNI (amb lletra)
DNI vàlid fins:
Data de naixement
Codi de barres de la targeta CatSalut; aquest el codi de la targeta sanitària (de
color blau), el número té aquest format: 4 lletres + 10 número. del tipus
AAAA0000000000

Introduïda aquesta informació, li farem clic a Valida
Ens sortirà la següent pantalla:
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Omplirem el formulari amb les següents dades:
Per defecte el DNI i la data de naixement sortiran incorporades, no cal tornar-les a
introduir.
Afegirem:




El número de mòbil
L’adreça electrònica
I el codi postal

Tot seguit farem clic a Continua
A través del mòbil hem de rebre un codi de 6 dígits, que introduirem a la pantalla
següent:
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A la pantalla, ens sortiran automàticament les dades personals nostres.
Recordeu que cal clicar el quadre on diu: «Declareu que les dades de contacte que fe
constar...»
Finalment, clicarem Dona’m d’alta,
Tot seguit ens hauria de sortir la següent pantalla.

A partir d’ara ja estem donats d’alta al sistema idCat Mòbil.
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Tinc IdCAT mòbil, com accedeixo a l’Oficina Virtual Tributària?
Seguiu els passos Primer a Quart de l’apartat Com accedir a l’Oficina Virtual Tributària?

En qualsevol dels tràmits que sigui necessari la identificació ens demanarà l’accés a través d’un
idCat Mòbil, Certificat digital, o DNI electrònic.

Accedirem a través de l’opció idCat Mòbil (zona Esquerra de la pantalla).
Tot seguit, ens sortirà la següent pantalla:

Afegirem el DNI i el número de mòbil. A continuació se’ns obrirà la següent pantalla:
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A través del mòbil rebreu un codi de 6 dígits que incorporarem a l’apartat “Introduïu la
contrasenya” i farem clic a la pestanya de Verifica.
Tot seguit, s’obrirà la Oficina Virtual Tributaria amb la pantalla principal, amb el nostre nom
sota del títol «Servei Tributari Online»
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