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Apreciat Sr./Sra.  

L’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) de l’Ajuntament de Barcelona, en compliment de la Llei 39/2015,  des de 

principi de juliol/2020 ha donat d’alta de manera automàtica en el servei de notificació electrònica a totes les 

persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals. 

Les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals han de comprovar a la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Barcelona que consten inscrites, verificar que les dades són correctes i donar un 

correu electrònic on volen rebre l’avís de notificació per posteriorment procedir a la descàrrega  

L’esmentada comprovació, verificació i descàrrega exclusivament es pot fer mitjançant certificat digital propi de les 

persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals; per tant, si no disposen de certificat 

digital prèviament hauran d’obtenir-lo. 

Volem insistir en el fet de que  no accedir a la notificació/comunicació de l’IMH de l’Ajuntament de Barcelona 

suposarà que la notificació/comunicació tindrà igualment validesa legal i, per tant, és molt important procedir a la 

verificació de les dades i incorporar l’adreça electrònica. 

1) Si estan interessats en que ens encarreguem de la tramitació de l’obtenció del  certificat digital, poden 

posar-se en contacte amb nosaltres, contemplant dues opcions de tramitació: 

Opció A)  Si és administrador, pot venir amb el DNI-e, els honoraris de la nostra Gestoria són de 87,00 euros 

més 24,00 euros de taxes  (IVA no inclòs). 

Opció B)  Si no és administrador o li és dificultós venir a la Gestoria, ho tramitarem mitjançant empresa 

certificadora amb uns honoraris de 140,00 euros aproximadament (IVA no inclòs). 

 

Cost recepció NEO’s I NOTESS per part de BCB: 

 

2) Empreses a les que actualment es controlen les NEO’s de l’AEAT i les NOTESS de la TGSS : 4,00 euros 

mensuals addicionals (IVA no inclòs). 

3) Empreses sense control NEO’s  de l’ AEAT,  i  NOTESS de TGSS : 12,00 euros per descarrega de cada 

notificació 

      més la gestió a fer, si cal  (IVA no inclòs). 

 

Restem a la seva disposició. 

 

Barcelona,  30 de Setembre de 2020. 
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