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Introducció. 

La aplicació “e-padrons” permet a les empreses titulars de patrimoni immobiliari, de 

vehicles o, en el seu cas, d'activitats econòmiques realitzades a Barcelona, la conciliació 

telemàtica del seu padró anual. L’aplicació es configura com una eina de gestió al servei 

de les empreses i de l’Administració.  

Mitjançant e-padrons es podrà: 

 Disposar de la informació tributària corresponent al patrimoni o activitats de 

l’empresa. 

 Comunicar a l'Ajuntament, d'una forma àgil, les discrepàncies existents respecte 

els objectes informats que conformen el padró de l'empresa. 

 Articular el seu pagament. 

Tingui en compte que “e-padrons” no constitueix un sistema de gestió de desacords, és a 

dir, de recursos i reclamacions, per la qual cosa, sigui quin sigui el resultat de la 

conciliació l’empresa podrà interposar, en temps i forma, els recursos o reclamacions que 

en defensa dels seus drets tingui per convenients. 
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Usuaris de l'aplicació. 

El present document es divideix depenent del tipus d'usuari que pot utilitzar l'aplicació. 

Tingui en compte que el tipus d’usuari amb que s’accedeix a l’aplicació està definit a 

l’aplicació “e-convenis” i depèn del certificat digital amb que s’accedeixi a l’aplicació.  

Els tipus d'usuaris definits a “e-convenis” que poden accedir a l'aplicació són: 

1. Usuari administrador: Podrà dur a terme la majoria de les gestions amb el padró.  

 Si el conveni per l’arbitri l’ha subscrit una empresa única, aquesta sempre 

accedirà a “e-padrons” com administrador.  

 Si el conveni per l’arbitri l’ha subscrit un grup d’empreses només una d’elles 

accedirà a “e-padrons” com a administrador. 

 Si el conveni per l’arbitri l’ha subscrit un organisme públic, sempre accedirà a 

“e-padrons” com administrador. 

 Si el conveni per l’arbitri l’ha subscrit una persona física, sempre accedirà a “e-

padrons” com administrador.  

2. Usuari operador: Bàsicament podran veure i fer esmenes sobre els objectes 

tributaris que tinguin assignats als seu NIF/CIF. 

 Només accedeixen a “e-padrons” com a operador les empreses d’un conveni 

subscrit com a grup d’empreses que no siguin administradores del conveni. 

3. Representant d'una empresa: Els representants definits a un conveni per una 

empresa accediran a “e-padrons” amb el tipus d’usuari que tingui l’empresa a la 

que representen, es a dir, un representant X d’una empresa Y que sigui 

administradora del conveni accedirà al padró en representació de l’empresa Y 

com a administradora i podrà fer totes les operacions que pugui fer un 

administrador.  

4. Delegat/Empleat d'una empresa:  Els delegats/empleats definits a un conveni 

d’una empresa accediran a “e-padrons” amb el tipus d’usuari que tingui l’empresa 

de la que son delegats/empleats, es a dir, un delegat/empleat X d’una empresa Y 

que sigui administradora del conveni accedirà al padró de l’empresa Y com a 

administradora i podrà fer totes les operacions que pugui fer un administrador.  

5. Delegat/Empleat d’un representant d'una empresa: Els delegats/empleats d’un 

representant definits a un conveni d’una empresa accediran a “e-padrons” amb el 

tipus d’usuari que tingui el representant dins el conveni amb l’empresa que 

representa, es a dir, un delegat/empleat Z d’un representant X d’una empresa Y 



 
 

 

5 

 

Institut Municipal d’Hisenda 
www.bcn.cat/hisenda 

 

que sigui administradora del conveni accedirà al padró de l’empresa Y com a 

administradora i podrà fer totes les operacions que pugui fer un administrador. 

Veiem doncs que l’accés a “e-padrons” per part dels conveniats es redueix a dos tipus 

d’usuari (administrador i operador) amb les següents accions possibles: 

1. Veure les dades del padró (administrador i operador). 

2. Veure el llistat d’objectes del padró (administrador i operador). 

3. Veure el detall d’un objecte del padró (administrador i operador). 

4. Afegir/treure esmenes en el padró provisional (administrador i operador). 

5. Canviar el mecanisme de pagament del padró a ‘Transferència’ (administrador). 

6. Canviar el mecanisme de pagament a ‘Domiciliació bancària’ (administrador). 

7. Canviar/informar les dades de pagament d’un conjunt d’objectes del padró 

(administrador i operador). 

8. Canviar/informar les dades de pagament d’un objecte individual del padró 

(administrador i operador). 

9. Gestionar els subgrups d’un organisme públic (administrador). 

10. Assignar/desassignar objectes a un subgrup (administrador). 

11. Assignar/desassignar un objecte individual a un subgrup (administrador). 

12. Canviar empresa de treball (administrador). 

13. Validar el padró provisional (administrador). 

14. Validar el padró provisional de les empreses operadores del seu grup 

(administrador). 

15. Demanar el certificat de pagament d’un objecte del padró (administrador i 

operador). 

16. Gestionar les transferències (administrador i operador).  

A continuació veurem com es realitzen totes aquestes operacions a l’aplicació “e-

padrons”. 

 

NOTA IMPORTANT: A tota la guia, pels casos en que les pantalles i accions a realitzar 

siguin iguals per tots els arbitris es mostren les pantalles corresponents a l’arbitri de l’IBI. 
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Quan hi hagi accions o pantalles particulars per algun dels arbitris s’indicarà 

explícitament. 
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Pantalla d’entrada a l’aplicació. 

Els usuaris que estiguin autoritzats a entrar a “e-padrons”, bé per que tinguin un conveni 
actiu o actuïn en representació d’ algú que tingui un conveni actiu podran accedir a 
l’aplicació “e-padrons” des de la carpeta del professional. 
 
Un cop dins l’aplicació l’usuari accedirà a la pàgina d’inici on veurà la següent informació: 
  
 

 

1.1. Text explicatiu de les gestions que podrà dur a terme amb l'aplicació. 

1.2. Dades de l'usuari autentificat, aquestes dades s'extreuen del certificat digital. 

Si l’usuari accedeix a l’aplicació en representació d’ algú es mostrarà la 

informació aquí. 

1.3. Una pestanya per cada un dels arbitris als que té accés l’usuari. 

1.4. Opcions generals, l'usuari podrà canviar d’idioma (català o castellà) i sortir de 

l'aplicació. 

L’usuari doncs seleccionarà l’arbitri al que vol accedir fent un clic a la pestanya 

corresponent.  
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Veure les dades del padró. 
Per tal de veure les dades del padró cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

1.3- Es mostra la pantalla amb les dades del padró. 

Com que les pantalles són idèntiques per tots els arbitris es mostra la pantalla per l’IBI: 

 

La informació del padró es mostra en dos blocs: 

1.1- Informació general del padró: Mostra la informació general del padró de l’empresa. 

1.2- Dades de contacte de l’empresa: Aquesta informació és la informació de contacte 

que l’empresa té a l’aplicació “e-convenis”. Si vol modificar aquesta informació 

caldrà que ho faci amb l’aplicació “e-convenis”. 

Les accions que pot realitzar amb un objecte del padró són les següents: 

 Gestionar els subgrups d’un organisme públic. Aquesta opció sols està disponible pel 

padró provisional i pel cas de conveniats del tipus Organisme públic. 
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 Canviar el mecanisme de pagament del padró a ‘Transferència’. Aquesta opció sols 

està disponible pel cas de l’IBI per conveniats del tipus Organisme públic i per IVTM 

si el conveniat té una flota de vehicles prou important. Només apareix aquesta acció 

si es compleixen els supòsits anteriors, el padró és provisional, el mecanisme de 

pagament actual és la Domiciliació i l’usuari és administrador.  

 Canviar el mecanisme de pagament a ‘Domiciliació’. Només apareix aquesta acció si 

el padró és provisional, el mecanisme de pagament actual és la Transferència i 

l’usuari és administrador. 

 Validar el padró provisional. Només apareix aquest opció si el padró és provisional, 

està operatiu i l’usuari és administrador. 

 Canviar empresa de treball. Només apareix aquest opció si el padró és provisional, 

està operatiu i l’usuari és administrador de tipus Grup d’empreses. 

 Gestionar transferències. Aquesta opció només apareix si el padró és definitiu i el 

mecanisme de pagament és ‘Transferència’.  
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Veure el llistat d’objectes del padró. 
Per tal de veure el llistat d’objectes del padró cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

1.3- Faci clic a la pestanya ‘Objectes del padró’ 

 

A nivell general es mostra la pantalla amb el llistat d’objectes del padró i un conjunt de 

filtres per tal de que pugui fer cerques sobre els objectes. Com que les pantalles mostren 

informació diferent, tant al llistat com als criteris de cerca, pels diferents padrons 

s’adjunta la informació que es mostra per cada un dels arbitris: 
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Pantalla de llistat d’objectes del padró de l’IBI 

 La informació dels filtres es mostra en quatre blocs: 

1.1- Filtre sobre els subgrups de l’organisme públic: permet filtrar els objectes del 

padró assignats a un subgrup. Aquesta opció sols està disponible pel cas de 

conveniats del tipus Organisme públic. 

1.2- Filtre sobre les dades dels càrrecs: Permet filtrar els objectes del padró per 

informació específica del càrrec. 

1.3- Filtre sobre les dades de pagament: Permet filtrar els objectes del padró 

especificant un número de compte al desplegable i també permet filtrar per 

mostrar sols els objectes que no tinguin cap mètode de pagament assignat. 

1.4- Filtre sobre les esmenes: Permet filtrar els objectes que tinguin esmenes no 

tractades i objectes que tinguin esmenes de pagament. 

A la llista de càrrecs es mostra informació específica de cada càrrec del padró. 

Les accions que pot realitzar són les següents: 

 Canviar/informar les dades de pagament d’un conjunt d’objectes del padró. Opció 

sols disponible en el padró provisional. 

 Assignar/desassignar objectes a un subgrup. Aquesta opció sols està disponible al 

padró provisional i pel cas de conveniats del tipus Organisme públic. 

 Exportar a Excel el llistat de tots els objectes del seu padró. 

 Veure el detall d’un objecte del padró.  
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Pantalla de llistat d’objectes del padró d’IVTM 

La informació dels filtres es mostra en tres blocs: 

1.1- Filtre sobre les dades dels vehicles: Permet filtrar els objectes del padró per 

informació específica del vehicle. 

1.2- Filtre sobre les dades de pagament: Permet filtrar els objectes del padró 

especificant un número de compte al desplegable i també permet filtrar per 

mostrar sols els objectes que no tinguin cap mètode de pagament assignat. 

1.3- Filtre sobre les esmenes: Permet filtrar els objectes que tinguin esmenes no 

tractades i objectes que tinguin esmenes de pagament. 

A la llista de vehicles es mostra informació específica de cada vehicle del padró. 

Les accions que pot realitzar són les següents: 

 Canviar/informar les dades de pagament d’un conjunt d’objectes del padró. Opció 

sols disponible en el padró provisional. 

 Exportar a Excel el llistat de tots els objectes del seu padró. 

 Veure el detall d’un objecte del padró. 
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Pantalla de llistat d’objectes del padró d’IAE 

La informació dels filtres es mostra en tres blocs: 

1.4- Filtre sobre les dades de les activitats: Permet filtrar els objectes del padró per 

informació específica de l’activitat. 

1.5- Filtre sobre les dades de pagament: Permet filtrar els objectes del padró 

especificant un número de compte al desplegable i també permet filtrar per 

mostrar sols els objectes que no tinguin cap mètode de pagament assignat. 

1.6- Filtre sobre les esmenes: Permet filtrar els objectes que tinguin esmenes no 

tractades i objectes que tinguin esmenes de pagament. 

A la llista d’activitats es mostra informació específica de cada activitat del padró. 

Les accions que pot realitzar amb un objecte del padró són les següents: 

 Canviar/informar les dades de pagament d’un conjunt d’objectes del padró. Opció sols 
disponible en el padró provisional. 

 Exportar a Excel el llistat de tots els objectes del seu padró. 

 Veure el detall d’un objecte del padró. 
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Pantalla de llistat d’objectes del padró de residus 

 

La informació dels filtres es mostra en tres blocs: 

1.7- Filtre sobre les dades del servei: Permet filtrar els objectes del padró per 

informació específica del servei. 

1.8- Filtre sobre les dades de pagament: Permet filtrar els objectes del padró 

especificant un número de compte al desplegable i també permet filtrar per 

mostrar sols els objectes que no tinguin cap mètode de pagament assignat. 

1.9- Filtre sobre les esmenes: Permet filtrar els objectes que tinguin esmenes no 

tractades i objectes que tinguin esmenes de pagament. 

A la llista de serveis es mostra informació específica de cada servei del padró. 

Les accions que pot realitzar amb un objecte del padró són les següents: 

 Canviar/informar les dades de pagament d’un conjunt d’objectes del padró. Opció sols 
disponible en el padró provisional. 

 Exportar a Excel el llistat de tots els objectes del seu padró. 

 Veure el detall d’un objecte del padró. 
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Veure el detall d’un objecte del padró. 
Per tal de veure el detall d’un objecte del padró cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró. 

  

1.3- Faci clic a la pestanya ‘Objectes del padró’ 

 

1.4- Faci clic a l’enllaç corresponent al llistat d’objectes de padró. 

 

A nivell general es mostra la pantalla amb les dades de l’objecte, les dades de pagament 

associades, les esmenes en el pagament en cas que n’hi hagi i les accions que pot fer 

sobre l’objecte. Com que les pantalles mostren informació diferent pels diferents padrons 

s’adjunta la informació que es mostra per cada un dels arbitris: 
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Pantalla de detall d’un càrrec del padró de l’IBI 

 

La informació del càrrec es mostra en quatre blocs: 

1.1- Dades del càrrec: Tota la informació referent al càrrec. 

1.2- Dades de pagament: Informació de pagament del càrrec.  

1.3- Esmenes realitzades sobre les dades de pagament: Si s’ha realitzat algun canvi 

en les dades de pagament de l’objecte es mostra en aquest apartat, si l’objecte no 

té canvis en les seves dades de pagament l’apartat no apareix. 

Les accions que pot realitzar amb un objecte del padró són les següents: 

 Canviar/informar les dades de pagament d’un objecte individual del padró 

 Assignar/desassignar un objecte individual a un subgrup. Aquesta opció sols està 

disponible pel cas de conveniats del tipus Organisme públic. 

 Tornar a la llista d’objectes: Permet tornar al llistat d’objectes del padró. 
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Pantalla de detall d’un vehicle del padró de l’IVTM 

 

La informació del vehicle es mostra en quatre blocs: 

1.1- Dades del vehicle: Tota la informació referent al vehicle. 

1.2- Dades de pagament: Informació de pagament del càrrec.  

1.3- Esmenes realitzades sobre les dades de pagament: Si s’ha realitzat algun canvi 

en les dades de pagament de l’objecte es mostra en aquest apartat, si l’objecte no 

té canvis en les seves dades de pagament l’apartat no apareix. 

Les accions que pot realitzar amb un objecte del padró són les següents: 

 Canviar/informar les dades de pagament d’un objecte individual del padró 

 Tornar a la llista d’objectes: Permet tornar al llistat d’objectes del padró. 
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Pantalla de detall d’una activitat del padró de l’IAE 

Cuent

 

La informació de l’activitat es mostra en tres blocs: 

1.1- Dades de l’activitat: Tota la informació referent a l’activitat. 

1.2- Dades de pagament: Informació de pagament de l’activitat.  

1.3- Esmenes realitzades sobre les dades de pagament: Si s’ha realitzat algun canvi 

en les dades de pagament de l’objecte es mostra en aquest apartat, si l’objecte no 

té canvis en les seves dades de pagament l’apartat no apareix. 

Les accions que pot realitzar amb un objecte del padró són les següents: 
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 Canviar/informar les dades de pagament d’un objecte individual del padró 

 Tornar a la llista d’objectes: Permet tornar al llistat d’objectes del padró. 
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Pantalla de detall d’un servei del padró de residus 
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La informació del servei es mostra en tres blocs: 

1.1- Dades del servei: Tota la informació referent al servei. 

1.2- Dades de pagament: Informació de pagament del servei.  

1.3- Esmenes realitzades sobre les dades de pagament: Si s’ha realitzat algun canvi 

en les dades de pagament de l’objecte es mostra en aquest apartat, si l’objecte no 

té canvis en les seves dades de pagament l’apartat no apareix. 

Les accions que pot realitzar amb un objecte del padró són les següents: 

 Canviar/informar les dades de pagament d’un objecte individual del padró 

 Tornar a la llista d’objectes: Permet tornar al llistat d’objectes del padró. 

  



 
 

 

22 

 

Institut Municipal d’Hisenda 
www.bcn.cat/hisenda 

 

Canviar el mecanisme de pagament del padró a ‘Transferència’ 

Sols poden fer el pagament per transferència les empreses que compleixin les següents 

condicions: 

 Es tracta d’un Organisme públic del padró de l’IBI. 

 Els conveniats d’IVTM que siguin Organisme públic o que tinguin una flota de 

vehicles suficientment gran. 

Si compleix els supòsits anteriors pot canviar el mecanisme de pagament a transferència 
fent: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol canviar el mecanisme de pagament.  

 

1.3- Faci clic al boto ‘Sistema de pagament per transferència’ 

 

 

El sistema realitzarà la operació i si tot ha anat correctament el notificarà indicant que el 

canvi s’ha realitzat amb èxit: 
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Canviar el mecanisme de pagament del padró a ‘Domiciliació’ 

Per canviar el mecanisme de pagament a domiciliació: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol canviar el mecanisme de pagament.  

 

1.3- Faci clic al boto ‘Sistema de pagament per domiciliació’ 

 

 

El sistema realitzarà la operació i si tot ha anat correctament el notificarà indicant que el 

canvi s’ha realitzat amb èxit: 
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Canviar/informar les dades de pagament d’un conjunt 
d’objectes del padró. 

Acció que li permet canviar (o informar en cas que no estiguin informades) el compte 
bancari de la domiciliació associada a un conjunt d’objectes del padró.   
 
Tingui en compte les següents consideracions: 
 

 Les esmenes seran efectives quan es faci la validació del padró provisional i les veurà 
reflectides al padró definitiu. 

 Si el mecanisme de pagament del padró és per transferència no es contemplaran les 
esmenes. 

 En cas de tractar-se d'un organisme públic amb subgrups, les esmenes sols es 
contemplaran pels objectes pertanyents als subgrups que tinguin la domiciliació com a 
mecanisme de pagament. 

 Les esmenes de pagament es faran sobre els objectes que veu per pantalla, no sobre 
el total d'objectes que contingui la seva selecció, si vol fer l'esmena a tota la selecció 
ho ha de fer pàgina a pàgina. 

 Pot filtrar els objectes als que vol aplicar el canvi en les dades de pagament aplicant 
els filtres que consideri oportú a la pantalla d’objectes del padró.  

 
Per canviar/informar les dades de pagament a un conjunt d’objectes del padró cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

1.3- Faci clic a la pestanya ‘Objectes del padró’ 

 

 
 

1.4- Faci clic a la icona que li permet canviar/assignar les dades de pagament. 
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1.5- El sistema li mostrarà la pantalla que li permet fer esmenes sobre el pagament. En 

aquesta pantalla pot indicar el número de compte a assignar de tres maneres: 

 

 Seleccionant un compte existent al padró del desplegable. 

 Seleccionant un compte que ja hagi assignat a una esmena del segon desplegable. 

 Introduint un compte nou. 

 

 
 

1.6- Quan hagi introduït la informació premi el boto ‘Desa’.  

 

1.7- El sistema realitzarà la operació i, si tot ha anat bé, li mostrarà una notificació 

indicant que l’assignació s’ha realitzat amb èxit. 
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1.8- Pot cancel·lar el procés i tornar al llistat d’objectes prement ‘Tornar’. 

 

Nota: Si vol desassignar un compte ho pot fer deixant totes les opcions buides i prement 

‘Desa’.  
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Exportar a Excel els objectes del padró. 

Acció que li permet fer una exportació a Excel del llistat de tots els objectes del seu padró.   
 
Per fer la exportació a Excel de tots els objectes del seu padró cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

1.3- Faci clic a la pestanya ‘Objectes del padró’ 

 

 
 

1.4- Faci clic a la icona que li permet fer la exportació a Excel de tots els objectes del 

seu padró. 

 

1.5- El sistema li mostrarà la pantalla que li permet guardar o bé obrir l’Excel generat
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Canviar/informar les dades de pagament d’un objecte 
individual del padró. 

Acció que li permet canviar (o informar en cas que no estiguin informades) el compte 
bancari de la domiciliació associada a un objecte del padró. La operativa és idèntica al 
procés que permet canviar les dades de pagament a un conjunt d’objectes, només canvia 
el lloc des d’on s’accedeix a l’acció. 
 
Per canviar/informar les dades de pagament a un objecte del padró cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

1.3- Faci clic a la pestanya ‘Objectes del padró’ 

 

 
 

1.5- Faci clic a l’enllaç corresponent al llistat d’objectes de padró de l’objecte del que 

vol esmenar les dades de pagament. 

 

1.4- Faci clic a l’acció que li permet canviar/assignar les dades de pagament. 
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1.5- El sistema li mostrarà la pantalla que li permet fer esmenes sobre el pagament. En 

aquesta pantalla pot indicar el número de compte a assignar de tres maneres: 

 

 Seleccionant un compte existent al padró del desplegable. 

 Seleccionant un compte que ja hagi assignat a una esmena del segon desplegable. 

 Introduint un compte nou. 

 

 
 

1.6- Quan hagi introduït la informació premi el boto ‘Desa’.  

 

1.7- El sistema realitzarà la operació i, si tot ha anat bé, li mostrarà una notificació 

indicant que l’assignació s’ha realitzat amb èxit. 

 

1.8- Pot cancel·lar el procés i tornar al detall de l’objecte prement ‘Tornar’. 

 

Nota: Si vol desassignar un compte ho pot fer deixant totes les opcions buides i prement 

‘Desa’.   
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Assignar/desassignar objectes a un subgrup. 

Acció que li permet assignar i desassignar subgrups a un conjunt de càrrecs del padró.   
 
Tingui en compte les següents consideracions: 
 

 Aquesta operativa sols està disponible pels usuaris de tipus Organisme públic  del 

padró de l’IBI que hagin definit subgrups per tractar els càrrecs. 

 Els canvis es faran sobre els objectes que veu per pantalla, no sobre el total d'objectes 
que contingui la seva selecció, si vol fer l'esmena a tota la selecció ho ha de fer pàgina 
a pàgina. 

 Pot filtrar els objectes als que vol assignar/desassignar el subgrup aplicant els filtres 
que consideri oportú a la pantalla càrrecs del padró.  

 
Per assignar/desassignar subgrups a un conjunt de càrrecs cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

1.3- Faci clic a la pestanya ‘Objectes del padró’ 

 

 
 

1.4- Faci clic a la icona que li permet assignar/desassignar càrrecs a subgrups. 

 

 

1.5- El sistema li mostrarà la pantalla que li permet assignar/desassignar càrrecs a 

subgrups. En aquesta pantalla cal que seleccioni el subgrup del desplegable. 

 
1.6- Quan hagi seleccionat el subgrup del desplegable premi el boto ‘Desa’.  
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1.7- El sistema realitzarà la operació i, si tot ha anat bé, li mostrarà una notificació 

indicant que l’assignació s’ha realitzat amb èxit. 

 

1.8- Pot cancel·lar el procés i tornar al llistat d’objectes prement ‘Tornar’. 

 

Nota: Si vol desassignar un subgrup ho pot fer deixant al desplegable la opció ‘Esculli una 
opció’ i prement ‘Desa’.   
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Assignar/desassignar un objecte individual a un subgrup. 

Acció que li permet assignar i desassignar subgrups a un conjunt de càrrecs del padró. La 
operativa és idèntica al procés que permet assignar i desassignar subgrups a un conjunt 
de càrrecs del padró, només canvia el lloc des d’on s’accedeix a l’acció:   
 
Per assignar/desassignar subgrups a un càrrec individual cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

1.3- Faci clic a la pestanya ‘Objectes del padró’ 

 

 
 

1.4- Faci clic a l’enllaç corresponent al llistat d’objectes de padró de l’objecte del que 

vol assignar/desassignar el subgrup 

 
1.5- Faci clic a l’acció que li permet assignar/desassignar el subgrup. 

 

 
 

1.6- El sistema li mostrarà la pantalla que li permet assignar/desassignar càrrecs a 

subgrups. En aquesta pantalla cal que seleccioni el subgrup del desplegable. 
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1.7- Quan hagi seleccionat el subgrup del desplegable premi el boto ‘Desa’.  

 

1.8- El sistema realitzarà la operació i, si tot ha anat bé, li mostrarà una notificació 

indicant que l’assignació s’ha realitzat amb èxit. 

 

1.9- Pot cancel·lar el procés i tornar al llistat d’objectes prement ‘Tornar’. 

 

Nota: Si vol desassignar un subgrup ho pot fer deixant al desplegable la opció ‘Esculli una 
opció’ i prement ‘Desa’. 
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Afegir/treure esmenes en el padró provisional. 

Acció que permet als conveniats comunicar a l'Ajuntament, d'una forma àgil, les 

discrepàncies existents respecte els objectes informats que conformen el padró de 

l'empresa pel seu posterior tractament per part de l’IMH.  

El procés d’afegir i treure esmenes es comú per tots els padrons però el tipus d’esmena 

és particular per cada un d’ells. 

De forma general, per afegir una esmena sobre un objecte cal fer els següents passos: 

1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

1.3- Faci clic a la pestanya ‘Objectes del padró’ 

 

 
 

1.4- Faci clic a l’enllaç corresponent al llistat d’objectes de padró de l’objecte del que 

vol afegir o treure una esmena. 

 
1.5- Faci clic a la pestanya ‘Esmenes’. 

 
1.6- El sistema li mostrarà la pantalla que li permet gestionar les esmenes associades 

a aquest objecte. A partir d’aquesta pantalla podrà fer les següents accions: 

 Afegir una esmena a l’objecte 

 Esborrar una esmena associada a l’objecte 

 Consultar la informació associada a una esmena de l’objecte 
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1.6-1. Afegir una esmena 

1.6-1.1. Per afegir una esmena a un objecte cal que faci clic a la opció d’afegir esmena: 

 
1.6-1.2. El sistema li mostrarà un desplegable amb els tipus d’esmena disponibles per 

l’arbitri amb el que estigui operant. Seleccioni l’esmena que vulgui associar a 

l’objecte i premi ‘Crear una nova esmena’ 

 
1.6-1.3. El sistema li mostrarà una pantalla amb la informació que es requereix pel tipus 

d’esmena que hagi seleccionat. Cada tipus d’esmena requereix una informació 

diferent, al següent apartat s’especifica la informació que es requereix per cada 

tipus. Quan hagi introduït tota la informació requerida premi ‘Desa’ per donar 

d’alta l’esmena al sistema. 

 

1.6-1.4. El sistema realitzarà l’alta de l’esmena i, si tot ha anat bé, li mostrarà una 

notificació indicant que l’esmena s’ha creat correctament. 

 

1.6-2. Esborrar una esmena 

1.6-2.1. Per esborrar esmena associada a un objecte cal que faci clic a la opció 

d’esborrar esmena de l’esmena que vol eliminar: 
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1.6-2.2. El sistema li demanarà conformació i, en cas que contesti afirmativament, 

esborrarà l’esmena i, si tot ha anat bé, li mostrarà una notificació indicant que 

l’esmena s’ha esborrat correctament. 

 
 

1.6-3. Veure les dades d’una esmena. 

1.6-3.1. Per veure les dades d’una esmena associada a un objecte cal que faci clic a 

l’enllaç que hi ha al llistat d’esmenes associades a l’objecte: 

 
1.6-3.2. El sistema li mostrarà les dades associades a l’esmena. Pot tornar al llistat 

d’esmenes prement la opció ‘Tornar’. 

 

Un cop vist el procediment general de tractament d’esmenes, al següent apartat 
s’especifiquen totes les esmenes possibles a e-padrons i quina és la informació requerida 
per cada una d’elles.   
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Esmena de ‘Venut’ per IBI 

Esmena que li permet notificar a l'IMH que ha venut aquest immoble i ja no és seu.  
 
Per tal fer efectiva l'esmena cal que: 
 
1.1- Accedeixi a al pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Venut’ i premi la opció “Crear una 

esmena” 
 

 
 

1.2- Accedeixi a la pàgina que li permet gestionar els compradors de l’immoble, ho pot 
fer amb la opció 'Introduir/modificar les dades dels compradors'. 

 

 
 

1.3- El sistema li mostrarà un llistat amb els compradors de l’immoble i accions per afegir 
un nou comprador, esborrar un comprador, veure les dades d’un comprador i 
modificar-ne les dades: 
 

 
 
1.3-1. Afegir un comprador 

1.3-1.1. Per afegir un comprador cal que faci clic a la opció d’afegir comprador: 
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1.3-1.2. El sistema li mostrarà una pantalla amb la informació que cal que ompli pel 

comprador.  

 

 
 

Si introdueix una adreça del municipi de Barcelona s’activarà una ajuda que li 

permetrà validar l’adreça introduïda amb la opció “Cerca Carrer”. Per poder fer 

servir aquesta opció cal que introdueixi tipus de via, carrer i número. 

 

  

Una vegada apareix la finestra seleccioni l’adreça  
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Quan hagi introduït tota la informació requerida premi ‘Desa’ per donar d’alta el 

comprador al sistema. 

 

1.3-1.3. El sistema realitzarà l’alta del comprador, si tot ha anat bé, li mostrarà una 

notificació indicant que el comprador ha creat correctament. 

 

1.3-1.4. Cal que repeteixi els passos d’afegir comprador fins que hagi informat de tots 

els compradors de l’immoble. Tingui en compte que la suma de percentatges 

de propietat ha de sumar 100% per tal de que pugui fer efectiva l’esmena. 

Quan hagi acabat d’introduir els compradors premi la opció “Tornar a la 

pantalla d’alta de la venda” 

 

1.3-2. Esborrar un comprador 

1.3-2.1. Per esborrar comprador associat a una esmena de venut sols  cal que faci clic 

a la opció d’esborrar comprador damunt del comprador que vol esborrar: 

 
1.3-2.2. El sistema li demanarà confirmació i, en cas que contesti afirmativament, 

esborrarà el comprador i, si tot ha anat bé, li mostrarà una notificació indicant 

que el comprador s’ha esborrat correctament. 

 
 

1.3-3. Veure les dades d’un comprador. 
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1.3-3.1. Per veure les dades d’un comprador associat a una esmena de venut cal que 

faci clic a l’enllaç que hi ha al llistat de compradors: 

 
1.3-3.2. El sistema li mostrarà les dades associades al comprador. Pot tornar al llistat 

de compradors prement la opció ‘Tornar’. 

 

1.3-4. Modificar les dades d’un comprador 

1.3-4.1. Per  modificar les dades d’un comprador associat a una esmena de venut sols  

cal que faci clic a la opció de modificar dades damunt del comprador que vol 

modificar: 

 

 
1.3-4.2. El sistema li mostrarà una pantalla amb la informació del comprador. Quan 

hagi introduït totes les modificacions premi ‘Desa’ per guardar la informació al 

sistema. 

 

1.3-4.3. El sistema realitzarà la modificació de les dades del comprador, si tot ha anat 

bé, li mostrarà una notificació indicant que les dades del comprador s’han 

actualitzat correctament. 

 
 

1.4- Un cop hagi omplert la llista de compradors ha d'especificar obligatòriament la data 
de la venda.  
Adjuntar el document acreditatiu de la mateixa. 
Enregistrar l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘No identificat’ per IBI 

Esmena li permet notificar a l'IMH que no identifica com a seu aquest immoble.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘No propietari’. 

 
1.2- Ompli les al·legacions pertinents. 

 
1.3- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘No he sigut mai el propietari’ per IBI 

Esmena li permet notificar a l'IMH que no ha estat mai el propietari d’aquest immoble.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘No he sigut mai el propietari’. 
 

 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Altres’ per IBI 

Esmena li permet notificar a l'IMH d’alguna incidència i/o observació en relació a l'immoble.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Altres’. 

 
1.2- Ompli les al·legacions pertinents. 
 

 
1.3- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena d’afegir nous vehicles per IVTM 

Esmena li permet notificar a l'IMH que té un vehicle de la seva propietat que no s'ha 
mostrat en el padró provisional i hi hauria de ser.  
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.4- Accedeixi a l’apartat Afegir/gestionar nous objecte i premi la icona d’afegir un nou 

objecte: 
 

 
1.5- Triï l’esmena d’alta i premi ‘Crear una nova esmena’: 

 

 
 
1.6- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Alta’ i ompli la informació del 

vehicle a donar d’alta. Si el pagament del padró es fa per domiciliació caldrà que 
especifiqui el número de compte en aquesta pantalla: 
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1.7- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Transferència’ per IVTM 

Esmena li permet notificar a l'IMH que ha venut aquest vehicle i ja no és seu.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Transferència’ i ompli la informació 

requerida. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Canvi de domicili’ per IVTM 

Esmena li permet notificar a l'IMH que un vehicle ha canviat de domicili. 
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Canvi de domicili’ i ompli la 

informació requerida. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Mai ha estat meu’ per IVTM 

Esmena li permet notificar a l'IMH que el vehicle no ha estat mai de la seva titularitat. 
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Mai ha estat meu’ i ompli la 

informació requerida. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Baixa temporal’ per IVTM 

Esmena li permet notificar a l'IMH que un vehicle s'ha donat de baixa temporalment. 
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Baixa temporal’ i ompli la 

informació requerida. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Baixa definitiva’ per IVTM 

Esmena li permet notificar a l'IMH que un vehicle s'ha donat de baixa. 
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Baixa definitiva’ i ompli la 

informació requerida. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Rebut pagat’ per IVTM 

Esmena li permet notificar a l'IMH que ja ha pagat el rebut corresponent. 
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Rebut pagat’ i ompli la informació 

requerida. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Dades incorrectes’ per IVTM 

Esmena li permet notificar a l'IMH que les dades del vehicle no son correctes.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Dades incorrectes’ i actualitzi la 

informació amb les variacions que vol reflectir. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena d’afegir noves activitats per IAE 

Esmena li permet notificar a l'IMH que té una activitat que no ha estat informada en el 
padró provisional i hi hauria de ser.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a l’apartat Afegir/gestionar nous objecte i premi la icona d’afegir un nou 

objecte: 
 

 
1.2- Triï l’esmena d’alta i premi ‘Crear una nova esmena’: 

 

 
 
1.3- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Alta’ i ompli la informació de 

l’activitat a donar d’alta. Caldrà que especifiqui el número de compte on fer el 
pagament en aquesta pantalla: 
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1.4- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Modificació’ per IAE 

Esmena li permet notificar a l'IMH que hi ha hagut variacions relatives al domicili d'activitat 
o elements tributaris d'un expedient donat d'alta.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.3- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Modificació’ i actualitzi la 

informació amb les variacions que vol reflectir. 
 

 
 
1.4- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Baixa’ per IAE 

Esmena li permet notificar a l'IMH que una activitat s'ha donat de baixa.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Baixa’ i ompli la informació 

requerida. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena d’afegir nous serveis per residus 

Esmena li permet notificar a l'IMH que té una activitat productora de residus assimilables 
als municipals que no ha estat informada en el padró provisional del preu públic de 
recollida de residus i hi hauria de ser.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a l’apartat Afegir/gestionar nous objecte i premi la icona d’afegir un nou 

objecte: 
 

 
1.2- Triï l’esmena d’alta i premi ‘Crear una nova esmena’: 

 

 
 
1.3- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Alta’ i ompli la informació del 

servei a donar d’alta. Caldrà que especifiqui el número de compte on fer el 
pagament en aquesta pantalla: 
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1.4- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Modificació’ per residus 

Esmena li permet notificar a l'IMH que hi ha hagut variacions relatives al domicili d'activitat, 
superfície del local o altres elements que intervenen en el preu públic de recollida de 
residus. 
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.3- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Modificació’ i actualitzi la 

informació amb les variacions que vol reflectir. 
 

 
 
1.4- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Esmena de ‘Baixa’ per residus 

Esmena li permet notificar a l'IMH que una activitat subjecte al pagament del preu públic de 
recollida de residus assimilables als municipals s'ha donat de baixa.  
 
Per tal de fer efectiva l'esmena cal que:  
 
1.1- Accedeixi a la pantalla d’alta d’esmenes de tipus ‘Baixa’ i ompli la informació 

requerida. 
 

 
 
1.2- Enregistri l'esmena al sistema pel seu tractament prement 'Desa'. 
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Canviar empresa de treball. 

Acció que permet als administradors dels grups d’empreses passar a treballar amb el 
padró i els objectes de les empreses de seu grup. Aquesta acció és important ja que les 
empreses administradores d’un grup d’empreses han de validar els padrons de les 
empreses operadores del seu grup. Per poder fer aquesta validació caldrà que posin com 
a empresa de treball l’empresa operadora corresponent.  
 
Aquesta acció sols està disponible per les empreses administradores d’un grup 
d’empreses. 
 
Per canviar l’empresa de treball cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

 
 

1.3- Faci clic al botó ‘Canviar d’empresa’ 

 

 
1.4- El sistema li mostrarà la pantalla amb un desplegable que conté totes les 

empreses del grup. En aquesta pantalla cal que seleccioni l’empresa amb la que 

vol treballar del desplegable. 

 

 
 

1.5- Quan hagi seleccionat l’empresa del desplegable premi el boto ‘Operar amb 

aquesta empresa’.  
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1.6- El sistema realitzarà la operació i, si tot ha anat bé, li mostrarà una notificació 

indicant que l’assignació s’ha realitzat amb èxit. A partir d’aquest moment les 

accions les realitzarà amb l’empresa amb la que estigui operant. 
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Validar el padró provisional. 

Acció que permet als administradors fer la validació del padró provisional un cop han 
informat de totes les esmenes que considerin oportunes.  
 
Per poder fer la validació del padró provisional cal tenir en compte el següent: 
 

 A partir del moment en que es validi el padró provisional ja no es podran afegir més 
esmenes. 

 Sols es pot fer la validació del padró d’un grup d’empreses quan s’han validat els 
padrons individuals de totes les empreses del grup. Aquesta tasca l’ha de fer 
l’administrador del grup d’empreses. 

 No es pot fer la validació del padró provisional mentre hi hagi objectes que no tinguin 
cap mecanisme de pagament assignat (en cas que el pagament sigui per domiciliació). 

 Pel cas de l’IBI, poden haver-hi objectes sense mecanisme de pagament associat si 
aquests objectes tenen alguna esmena vinculada. 

 
Per validar el padró provisional cal que: 
 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

 
 

1.3- Faci clic al botó ‘Validar padró provisional’ 

 
1.4- El sistema provarà de fer la validació del padró provisional i, si tot ha anat bé, li 

mostrarà una notificació indicant que la validació s’ha realitzat amb èxit. 

 

 

1.5- Si el padró no es pot validar el sistema li mostrarà un missatge d’error amb el 

motiu. 
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Validar el padró provisional de les empreses operadores del 
seu grup. 

Acció que permet als administradors fer la validació del padró provisional de les empreses 
operadores del seu grup un cop aquestes ja han informat de totes les esmenes que 
considerin oportunes. 
 
Com ja em comentat, sols es pot fer la validació del padró d’un grup d’empreses quan 
s’han validat els padrons individuals de totes les empreses del grup i aquesta tasca l’ha de 
fer l’administrador del grup d’empreses. 
 
Per validar el padró provisional de les empreses operadores del grup cal que: 
1.1- Accedeixi a l’aplicació “e-padrons”. 

1.2- Faci clic a la pestanya de l’arbitri del que vol veure les dades del padró.  

 

 
 

1.3- Faci clic al botó ‘Canviar d’empresa’ 

 
1.4- El sistema li mostrarà la pantalla amb un desplegable que conté totes les 

empreses del grup. En aquesta pantalla cal que seleccioni l’empresa amb la que 

vol treballar del desplegable. 

 
1.5- Quan hagi seleccionat l’empresa del desplegable premi el boto ‘Operar amb 

aquesta empresa’.  

 

1.6- El sistema li mostrarà el padró de l’empresa amb la que opera ara. Faci clic al botó 

‘Validar padró provisional’ 
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1.7- El sistema provarà de fer la validació del padró provisional i, si tot ha anat bé, li 

mostrarà una notificació indicant que la validació s’ha realitzat amb èxit. Repeteixi 

els passos 1.3 – 1.7  fins que no hi hagi cap empresa operadora amb el padró 

‘Pendent de validació’. 

1.8- Faci clic al botó ‘Canviar d’empresa’ 

 
1.9- El sistema li mostrarà la pantalla amb un desplegable que conté totes les 

empreses del grup. En aquesta pantalla cal que seleccioni l ’empresa 

administradora com a empresa de treball. 

 
1.10- Quan hagi seleccionat l’empresa del desplegable premi el boto ‘Operar amb 

aquesta empresa’.  

 

1.11- El sistema li mostrarà el padró de l’empresa amb la que opera ara. Faci clic al botó 

‘Validar padró provisional’ 

 
1.12- El sistema provarà de fer la validació del padró provisional i, si tot ha anat bé, li 

mostrarà una notificació indicant que la validació s’ha realitzat amb èxit. 

 

 

1.13- Si el padró no es pot validar el sistema li mostrarà un missatge d’error amb el 

motiu.  
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Demanar el certificat de pagament d’un objecte del padró. 

Per tal de demanar el certificat de pagament d’un objecte del padró cal que: 
 
1.1- Accedeixi al detall de l’objecte del que vol demanar el certificat de pagament tal i 

com s’explica a l’apartat Veure el detall d’un objecte del padró. 

 

1.2- Faci clic al botó ‘Certificat de pagament’ 

 
1.3- En cas que el certificat de pagament estigui disponible, el sistema el mostrarà en 

un document PDF. 
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Gestionar les transferències. 

Per les seves transferències cal que: 
 
1.1- Un cop estigui operatiu el padró definitiu, accedeixi al padró de l’empresa tal i com 

s’explica a l’apartat Veure les dades del padró. 

 

1.2- Faci clic al botó ‘Gestionar transferències’ 

 
 
1.3- El sistema li mostrarà un llistat amb les seves transferències, indicant l’estat de la 

transferència i l’import. 

 

1.4- Si l’estat és ‘Rebut provisional no generat’ cal que entri a veure el detall per tal de 

generar el rebut provisional. Ho pot fer prement l’enllaç que hi ha a l’apartat 

CIF/NIF 

 

1.5- Veure una pantalla amb el detall de la transferència i una opció que li permetrà 

crear el rebut provisional. Premi la opció 'Crear un rebut provisional' per generar 

un rebut provisional amb tots els seus càrrecs. 
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1.6- El sistema genera el rebut provisional, i, si tot ha anat bé, li mostrarà una 

notificació indicant que la generació s’ha realitzat amb èxit 

 

1.7- Un cop generat el rebut provisional el pot consultar prement ‘Veure rebut 

provisional’. 

 

1.8- El sistema li mostrarà el rebut provisional en format PDF. 

 

1.9- Si està conforme amb el rebut provisional premi la opció ‘Validar el rebut 

provisional’. 

 

1.10- El sistema genera el rebut definitiu, i, si tot ha anat bé, li mostrarà una notificació 

indicant que la generació s’ha realitzat amb èxit. Amb aquest rebut ja pot fer el 

pagament de la transferència. 

 

1.11- Un cop generat el rebut definitiu el pot consultar prement ‘Veure el rebut definitiu’. 

 

1.12- El sistema li mostrarà el rebut definitiu en format PDF. 
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1.13- Quan hagi fet el pagament de la transferència caldrà que n’informi a l’IMH amb la 

opció ‘Enregistrar el pagament del rebut definitiu’ 

 

 

1.14- El sistema li demanarà la data de pagament, l’entitat i la oficina: 

 

1.15- Premi ‘Desa’ per enviar la notificació del pagament a l’IMH. 


