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Accedir a l’Oficina Virtual Tributària
L’adreça per a accedir a la OVT és https://ajuntamenttarragona.tributoslocales.es/
Alternativament, podem entrar a través de la web de l’Ajuntament.
Un cop allí, disposarem de dos mètodes per a realitzar el pagament, depenent de si disposem
d’identificació electrònica o no.

A) Sense necessitat d’identificació o certificat: “Obtenir
document de pagament”
Les dades que necessiteu de número fix i referència cadastral les podeu consultar en el rebut
de l’any anterior.

Un cop les hagueu introduït i clicat al botó «Acceptar» se us oferiran dues opcions: «veure
document» o «PAGAR»

Opció «veure document»
Us permet descarregar la carta de pagament per efectuar el pagament en les entitats
bancàries col·laboradores o a través de la mateixa OVT.
En l’accés sense identificació electrònica, el document no mostrarà les dades personals.
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Opció «PAGAR»
Si el rebut el teniu domiciliat o en pagament fraccionat, us sortirà un avís:

Si no teniu el rebut domiciliat o en pagament fraccionat o, no obstant això, voleu fer el
pagament, a continuació us sortiran les dades del rebut i heu de clicar a «Realitzar Pagament»

Us portarà a la passarel·la de pagament.

Un cop realitzat el pagament us podreu descarregar el justificant de pagament.
En l’accés sense identificació electrònica, el justificant no mostrarà les dades personals.
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B) Amb identificació electrònica: certificat digital, DNIe o idCAT
mòbil
Accediu a l’opció “Rebuts pendents”

Identifiqueu-vos amb alguna de les 3 opcions disponibles:

A continuació us mostrarà la informació dels rebuts que teniu pendents de pagament en
període voluntari:

3

Us mostrarà el detall dels rebuts pendents:

•

En l’opció «Ver» us mostrarà el detall del rebut en pantalla

•

En l’opció «Imprimir» us descarregarà la carta de pagament.

•

En l’opció «Pagar» , us mostrarà les dades del rebut a pagar i us redirigirà a la
“Passarel·la de pagaments”, tal com s’ha mostrat en el mètode sense identificació
digital.
Realitzat el pagament, us podreu descarregar el justificant de pagament.
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