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INDICACIONS PER DUR A TERME TOTS ELS TRÀMITS 

 

CITA PRÈVIA  

Totes les cites prèvies ja concedides han quedat cancel·lades.  

Un cop finalitzi aquesta situació extraordinària es contactarà amb els contribuents per tal de 

fixar una nova data.  

 

REGISTRE  

Els escrits dirigits a l’Organisme es poden presentar a través de la Seu Electrónica de 

l’ORGT a orgt.cat/registre  

 

RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA (LIQUIDACIONS I REBUTS DE PADRÓ):  

 Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en 

període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins al 30 de maig (o 

immediat hàbil posterior). 

  

 Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb 

posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins al 30 de maig (o immediat hàbil 

posterior). 

 

 Padrons (Impost sobre béns immobles,  Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 

taxes, preus públics i determinats ingressos de dret públic) s'ha ampliat el seu 

termini, tal i com consta a la informació sobre els calendaris fiscals de cada municipi 

o ens públic.  

La informació concreta referida als calendaris fiscals de cada ajuntament i ens públic 

s'actualitzaran periòdicament al web de l’ORGT, al qual es pot accedir mitjançant 

l’adreça orgt.cat/calendari  

Per aquest motiu, amb caràcter excepcional, s'aconsella accedir periòdicament al 

web de l’ORGT per conèixer la repercussió de les mesures adoptades en relació amb 

els diferents tributs municipals.  

D’aquesta manera, demorarem el càrrec en compte per a aquells contribuents que 

tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitarem el compliment de l’obligació de 

pagament als que no hagin domiciliat.  
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PLUSVÀLUES  

Les autoliquidacions es podran realitzar a través de la mateixa seu orgt.diba.cat  

Es recorda que el termini per al compliment és el següent:  

 Per a les transmissions intervius es disposa de 30 dies hàbils des de la data de 

transmissió,  

 Per a les transmissions mortis causa, es disposa d’un termini de 6 mesos des de la 

mort del causant, prorrogables per altres 6 mesos.  

 

RECAPTACIÓ EXECUTIVA  

Tot i que en aquest moment, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 17 de 

març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis dels 

procediments tributaris ja no estan suspesos, atesa la situació excepcional que estem vivint, 

no estem dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres 

actuacions del procediment executiu.  

 

DOMICILIACIONS PER AL PAGAMENT DE TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC  

Es poden realitzar a l’adreça orgt.cat/domiciliacions  

 

CARTES DE PAGAMENT EN EXECUTIVA I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT  

Emissió de cartes de pagament en executiva i justificants de pagament: es pot realitzar a la 

mateixa seu orgt.diba.cat o a les adreces directes:  

 Cartes de pagament de tributs a orgt.cat/pagartributs  

 Cartes de pagament de multes a orgt.cat/pagarmultes  

 Justificants de pagament: orgt.cat/gestions  

 

PAGAMENT DE DEUTES  

Es poden realitzar amb targeta a l’adreça orgt.cat/pagaments des d’on també podreu accedir 

als vostres deutes en cas que no tingueu el document de pagament, o bé per telèfon, trucant 

al número 932 029 802.  
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FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS  

El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, de manera 

que el venciment dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament 

concedits es produirà el 30 de maig de 2020. 

 

SOL·LICITUDS D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE DEUTES EN VOLUNTÀRIA 

I EN EXECUTIVA  

Podeu presentar la sol·licitud a través de la mateixa seu orgt.diba.cat o a l’adreça directa 

orgt.cat/registre  

 

MULTES DE TRÀNSIT  

Donat que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis 

acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per 

a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició 

addicional tercera, apartats 1 i 2 i, conseqüentment, no estem realitzant cap actuació.  

 IDENTIFICACIÓ DEL CONDUCTOR  

Tanmateix podeu tramitar la identificació del conductor de multes notificades 

anteriorment a l’adreça orgt.cat/canviconductor  

 PAGAMENT MULTA AMB REDUCCIÓ 50%  

També podeu efectuar el pagament amb reducció, fins i tot si el document ja no és vigent 

a orgt.cat/pagarmultes 

 


