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Nou mètode de pagament que
l’Organisme de Gestió Tributària
posa a la teva disposició.

ARA JA POTS 
PAGAR ELS 
TRIBUTS
A TERMINIS O
AJORNAR-LOS 

Centre d’Informació Tributària
Cita prèvia obligatòria

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 Barcelona
Tel. 932 029 802

Canals d’atenció 
al contribuent

Correu electrònic
orgt.atenciociutadana@diba.cat

Atenció telefònica
932 029 802

Seu electrònica
https://orgt.cat

Atenció presencial
Recorda que per realitzar la 
majoria de tràmits a les nostres 
oficines, és necessari demanar 
cita prèvia. Ho pots fer a:
http://orgt.cat/cites
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Gratis i sense 
interessos pels 
tributs de cobrament 
periòdic de l’any



On es demana?
A la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària 
amb identificació digital. Hi 
podràs veure el calendari de 
fraccions i els imports abans 
d’enviar la sol·licitud i podràs tenir 
concedit el pla del fraccionament 
personalitzat sense interessos de 
manera instantània en gairebé tots 
els casos (https://orgt.diba.cat/ca/). 

Quan es demana?
A partir de l’inici de cobrament 
periòdic dels tributs locals que 
vulguis pagar fraccionadament 
sense interessos.

Quins requisits 
hi ha?
El teu ajuntament ha de tenir 
establert aquest tipus de 
fraccionament en les seves 
ordenances fiscals.
L’import mínim a fraccionar 
és de 100 euros.
S’han de 
domiciliar 
tots els 
pagaments 
en un compte 
bancari.

Què és?
És un fraccionament que 
et permet pagar sense 
interessos els tributs locals 
de cobrament periòdic de 
l’any amb més comoditat.
Tu decideixes la quantitat 
i la periodicitat (mensual, 
bimensual, trimestral, etc.).
No anticiparàs cap pagament 
ni pagaràs en excés.

Qui ho pot 
demanar?
Qualsevol contribuent que sigui 
titular de tributs de cobrament 
periòdic (impost sobre béns 
immobles, impost sobre vehicles 
de tracció mecànica, impost sobre 
activitats econòmiques, taxes, etc.).

Fins quan es 
pot pagar?
Totes les fraccions s’han de pagar 
dins l’exercici dels tributs que 
es fraccionen. L’última fracció ha 
de ser, com a màxim, el primer 
dia hàbil del mes de desembre.

COM POTS 
PAGAR
A TERMINIS?


