
Tramitació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en 

l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia 

 

Per a la gestió de la taxa d’administració de Justícia cal seguir els següents passos: 

1- Accés la secció de la pàgina web de la Oficina Virtual de Tràmits  : 
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=23a6352

94f0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=23a635294f0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&v

gnextfmt=detall&contentid=f028110dfd0ba310110dfd0ba3108d0c1e0aRCRD 

 

 

 

 

2- Descàrrega del formulari i emplenament de dades: 

 

a) Incorporar totes les dades necessàries : en primer lloc cal assenyalar si es fa la 

presentació com a sol·licitant o com a presentador. En el nostre cas, el procurador 

actuarà com a presentador. Cal tenir en compte que les dades que estan dins d’un 

requadre vermell, són obligatòries. 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=23a635294f0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=23a635294f0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=f028110dfd0ba310110dfd0ba3108d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=23a635294f0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=23a635294f0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=f028110dfd0ba310110dfd0ba3108d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=23a635294f0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=23a635294f0bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=f028110dfd0ba310110dfd0ba3108d0c1e0aRCRD


 

 

b) A continuació cal emplenar les dades d’identificació i adreça del procurador i 

prémer botó de “següent”. 

c) En el següent apartat, es demanen les dades d’identificació de l’empresa , del 

representant de l’empresa i adreça. 

Important:  les dades del representant de l’empresa són obligatòries. Freqüentment 

no es disposa d’aquesta dada, per la qual cosa us recomanem tornar a introduir les 

dades de procurador per poder tramitar la taxa.  

 

d) Seguidament cal determinar les dades corresponents al fet imposable: 

 

  Les opcions de partit judicial i òrgan son desplegables automatitzats.  Cal 

introduir de manera correcta el número i any del procediment. 

 El “total a pagar” apareix de manera automàtica segons el tipus de jurisdicció. 

 A continuació veurem les caselles relatives a les exempcions i de la bonificació 

de presentació per mitjans telemàtics. L’import a pagar es modifica també 

automàticament quan assenyalem una d’aquestes caselles.  

 

 

e) La pàgina final correspon a l’acceptació de les condicions relatives a la protecció de 

dades.  Un cop acceptada podem prémer el botó de “validar” per tal de comprovar 

que totes les dades obligatòries han estat introduïdes de manera correcta i “desar” 

el formulari amb les dades validades en el nostre ordinador. 

 



 

 

3- Tramitació en línia i acusament de rebuda 

Un cop validat i desat el formulari, cal tramitar-lo des de la mateixa web, adjuntant el fitxer 

que hem emplenat prèviament. Es pot fer també directament des del propi formulari “tràmit 

en línia” . 

Un cop s’hagi fet l’enviament correctament, veurem un missatge de conformitat, amb les 

dades del tràmit i registre. També disposarem d’un arxiu pdf amb el rebut corresponent. 

Si la taxa era “0”, en aquest punt ja ha finalitzat la tramitació. 

Si el resultat és un import a pagar, caldrà fer posteriorment el pagament. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Pagament 

 

El pagament es pot fer de dues maneres: 

 Amb el rebut de codi de barres del document que tenim després de la 

tramitació, anant als caixers automàtics de Servicaixa. 

 De forma on line, mitjançant al finestra de pagament de la OVT. En aquest cas 

caldrà omplir les dades de la targeta de crèdit, que pot ser de qualsevol entitat 

bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un cop s’hagi fet el pagament de manera correcta, la pantalla ens donarà un missatge i un 

document pdf com ha rebut. El procés ha finalitzat.  

Es recomana guardar el rebut i el formulari corresponent en una carpeta del nostre PC. 

 


