
 

 

NOVES MILLORES EN LA CARPETA  

DE L’EMPRESA  

 

  



 

ÍNDEX  

 

 LA MEVA CARPETA ................................................................................................. 3 1.

 INFORMACIÓ FISCAL .............................................................................................. 4 2.

 Contextualització ............................................................................................ 4 2.1.

 Noves Millores................................................................................................ 4 2.2.

 MULTES................................................................................................................ 7 3.

 Contextualització ............................................................................................ 7 3.1.

 Noves Millores................................................................................................ 8 3.2.

 RECORDATORIS ..................................................................................................... 9 4.

 Contextualització ............................................................................................ 9 4.1.

 Noves Millores................................................................................................ 9 4.2.

 RESUM ............................................................................................................... 10 5.

 Impostos Afectats ......................................................................................... 10 5.1.

 Noves Millores.............................................................................................. 10 5.2.

 



                                                CARPETA EMPRESA  

 

 LA MEVA CARPETA 1.

 

Aquest document és una guia per mostrar tant les funcionalitats existents fins ara, com les 

noves implementacions, respecte a l’espai: “La carpeta de l’Empresa”.  

La vista de la carpeta té el següent aspecte i es disposa de la següent forma: 

 

1.- Indica que la carpeta escollida és la d’empresa. 

2.- Serveix per cercar els tràmits per temàtica o per fets vitals 

3.- És un desplegable que engloba totes les possibles funcions a realitzar en “La meva carpeta”. 

4.- Es mostren les notícies més importants i de caire més rellevant. 

5.- Espai per consultar els últims tràmits realitzats. 

 

Aquesta guia es centra en l’explicació de les diferents característiques de l’espai 3. 
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 INFORMACIÓ FISCAL 2.

 

En l’apartat d’informació fiscal hi ha diferents pestanyes relacionades amb els impostos. El 

procés per dur a terme cada un d’ells és exactament el mateix i s’explica tot seguit.  

 

 Contextualització 2.1.

 

A la primera pestanya anomenada “Adreça Fiscal” es poden trobar les dades fiscals de 

l’empresa o l’entitat que s’ha identificat amb el certificat digital. 

 

 Noves Millores 2.2.

 

Aquestes millores es repeteixen pels béns immobles, per als vehicles, per als impostos IAE, 

residus, etc. En aquest document, es mostra la millora realitzada amb els impostos per 

Immobles. 

 

1) Domiciliació Bancària 

Tots els immobles de l’empresa es poden domiciliar. Si algun d’aquests té una “N” a la 

columna “Pagament domiciliat”, apareix una opció per donar de alta la domiciliació 

d’una forma pràctica i eficient.  
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Un cop es clica “Iniciar”, redirigeix a la següent pàgina, on es pot realitzar la 

domiciliació directament amb el codi IBAN: 

 

A més a més, un cop donat d’alta, també es permet realitzar una modificació amb el 

nou codi IBAN, o donar de baixa la domiciliació. Després d’introduir les dades de 

domiciliació, s’ha de confirmar aquesta i finalment es genera un document, anomenat 

mandat de domiciliació, per ser descarregat amb totes les dades del tràmit realitzat.  

D’altra banda, es pot realitzar la domiciliació introduint manualment l’identificador de 

l’impost amb la següent funció: 
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RECORDATORI. És important tenir en compte que ara es pot realitzar un tràmit sense 

sortir de “La meva carpeta” . A més a més, no redirigeix a cap pàgina externa, fet pel 

qual, permet realitzar tot un tràmit dins d’aquesta carpeta.  

 

 

2) Impostos Pagats  

Permet cercar tots els impostos, taxes i preus públics dels quals ja s’ha efectuat un 

pagament. A més a més, dóna la possibilitat d’obtenir un certificat de pagament 

d’aquests. 

 

 

3) Impostos Pendents 

 

Permet cercar tots els impostos, taxes i preus públics que encara manquen per pagar. 

Possibilita elegir l’interval d’anys a cercar, realitzar un duplicat del document de 

pagament o efectuar el pagament Online. 
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 MULTES 3.

 

En l’apartat de multes es poden consultar tant les pendents de pagament com les que ja han 

estat pagades. 

 Contextualització 3.1.

 

Està situat a la segona pestanya anomenada “Multes”.  
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 Noves Millores 3.2.

 

1) Multes Pagades 

 

Mostra la informació de multes pagades durant l’any en curs i l’any anterior. Permet 

obtenir un certificat del pagament realitzat d’una multa. 

 

2) Multes Pendents 

 

Permet cercar totes les multes pendents de pagar. Possibilita elegir l’interval d’anys a 

cercar, realitzar un duplicat del document amb les dades generades i efectuar el 

pagament Online. El seu funcionament és el mateix que per consultar els impostos 

pagats. 
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 RECORDATORIS 4.

 

Permet consultar si hi ha impostos i/o multes pendents de pagament.  

 Contextualització 4.1.

 

Està situat a la última pestanya anomenada “Recordatoris”.  

 

 

 

 

 

 

 Noves Millores 4.2.

 

Com es pot observar, es discerneix entre impostos i multes pendents.    
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 RESUM 5.

 

 Impostos Afectats 5.1.

 

Com a tràmit d’exemple, s’ha agafat els impostos d’Immobles (IBI). Tanmateix, les noves 

funcionalitats es repeteixen pels següents impostos i preus públics: 

 Vehicles 

 IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) 

 Residus 

 Guals 

 Plusvàlues 

 Altres impostos 

 

 Noves Millores 5.2.

 

Des de la carpeta de l’empresa es poden realitzar un conjunt de tràmits d’una forma més 

eficient i ràpida. Les millores implementades són les següents: 

 Domiciliació Bancària  

o Alta 

o Baixa  

o Modificació 

 

 Impostos pagats 

o Certificat de pagament 

 

 Impostos pendents  

o Duplicat  

o Pagament online 
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 Multes pagades 

o Certificat de pagament 

 

 Multes pendents 

o Duplicat 

o Pagament online 

 

 Recordatoris  

o Impostos pendents 

o Multes pendents 

 

 



 

 

 

 


