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Les formes de pagament que hi ha actualment en el Servei de Gestió Tributària són les
següents:
1. Pagament mitjançant domiciliació: per regla general i almenys durant un mes abans que
finalitze el termini de pagament voluntari dels seus tributs, pot sol·licitar-ne la domiciliació
en el compte bancari que ens indique.
Les diferents maneres de domiciliar els seus rebuts són les següents:
1.1. En la seua entitat bancària.
1.2. Mitjançant la introducció del Codi Segur de Verificació i Tramitació (CSVT).
1.3. Presentant una sol·licitud de domiciliació, sense certificat digital, en l'Oficina Virtual
del Contribuent (OVC).
1.4. A través de l’Oficina Virtual del Contribuent (OVC), amb certificat digital.

1.1. En la seua entitat bancària: En el mateix moment en què es faça el pagament per
finestreta d'un rebut, es pot domiciliar per als exercicis següents directament en la seua
entitat bancària.
1.2. Mitjançant la introducció del Codi Segur de Verificació i Tramitació (CSVT).
Este tràmit ho pot realitzar sense certificat digital en el següent enllaç següent:
https://www.sede.dival.es/csvt
Una vegada haja accedit a l’enllaç anterior haurà d'introduir el CSVT que té el seu rebut.
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A continuació haurà d'inserir el seu DNI:

Omplits les dades anteriors podrà domiciliar, modificar o donar de baixa la seua
domiciliació.

1.3. Presentant una sol·licitud de domiciliació, sense certificat digital, en l'Oficina
Virtual del Contribuent (OVC) a través del següent enllaç:
https://www.sede.dival.es/oficinatributaria
Una vegada haja accedit a l'enllaç anterior haurà de seleccionar dins de l'apartat Tràmits
tributaris per al contribuent, sense certificat digital, l'opció de Sol·licitud de tràmits.
Una vegada allí, haurà de seleccionar la sol·licitud de domiciliació bancària, emplenar
les seues dades i aportar la documentació requerida.
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1.4. A través de l’Oficina Virtual del Contribuent (OVC), amb certificat digital
també pot domiciliar, en l’enllaç següent:
https://www.sede.dival.es/oficinatributaria
Una vegada haja accedit a l’enllaç anterior haurà de seleccionar dins de l’apartat
Tràmits tributaris per al contribuent, amb certificat digital, l’opció de Domiciliació
bancària.

2. Pagament per finestreta en les entitats bancàries col·laboradores: En els documents
d’ingrés que s’envien als contribuents, bé siga al seu domicili o per correu electrònic quan
així ho sol·liciten, s’enumeren les entitats bancàries en les quals es pot efectuar l’ingrés.
Amb aquest document, que porta una referència i un codi, es pot fer l’ingrés tant en la
finestreta com en els caixers automàtics.

3. Pagament per Internet sense certificat digital en les entitats bancàries col·laboradores de
les quals siga client: Els contribuents dels ajuntaments i d’altres entitats de dret públic que
tenen delegades les funcions de recaptació en la Diputació de València poden pagar els seus
tributs per Internet, sempre que siguen clients i usuaris de banca electrònica d’alguna de les
entitats bancàries següents: BBVA - CAIXABANK - BANCO SANTANDER - CAIXAONTINYENT
- BANKIA - CAJAMAR - BANCO SABADELL - CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL TORRENT
En aquests casos el pagament es fa directament a través de las entitats bancàries.
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4. Pagament sense certificat digital en l’Oficina Virtual del Contribuent (OVC) per la
passarel·la de pagament.
Els passos que s'ha de seguir són els següents:
1) Accedim a l'OVC sense el certificat digital des del següent enllaç:
https://www.sede.dival.es/oficinatributaria
2) Seleccionem l'opció Pagament de rebuts:

3) A continuació, introduïm el codi CSVT i polsem Verificar document. En la següent pàgina
s'afegirà el DNI i continua la verificació:
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4) Una vegada s'ha identificat el rebut, hem de polsar Pagar rebut:

5) En la finestra que apareix el tribut a pagar, polsem Continuar i ens porta a la plataforma
de pagament, en la que haurà de confirmar l'operació i a continuació podrà generar un
justificant d'ingrés:
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5. Pagament amb certificat digital en l’Oficina Virtual del Contribuent (OVC) per la passarel·la
de pagament.
Els passos que cal seguir són els següents:
1) Accedim a l’OVC amb el certificat digital des de l’enllaç següent:
https://www.sede.dival.es/ovc
2) Una vegada hem accedit a l’OVC haurem de clicar sobre Rebuts:
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3) Des d’aquesta pestanya podrem visualitzar tots els nostres rebuts, tant aquells que es
troben pendents de pagament en període voluntari i executiu, com els pagats.
En l’exemple que mostrem a continuació veiem un rebut d’IVTM que es troba pendent
de pagament en període voluntari.
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4) Seleccionem el rebut que volem pagar i cliquem en el carret de la compra. En clicar-hi,
aquest rebut pujarà a Gestions.

5) Quan tinguem tots els rebuts que volem pagar en la cistella, clicarem Processar
Gestions.
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6) Hem de comprovar que estan tots els rebuts que volem pagar i clicar sobre Confirmar i
següent.

7) Els comprovem i cliquem en Continuar. Ens porta a la passarel·la de pagament.
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8) Introduïm les dades de la nostra targeta.

9) Ens confirma el pagament i ens dona la possibilitat de generar un justificant d’ingrés.

10) En aquest moment podem comprovar que han quedat cobrats els rebuts que acabem
d’abonar.
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