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Introducció: el programa d’ajuda de l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats de 
l’ATIB 

 

Aquest document és un manual d’instal·lació i utilització del nou programa d’ajuda per 
a la gestió d’expedients de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats que l’Agència Tributària de les Illes Balears posa a disposició de 
contribuents i gestors professionals. 

El programa d’ajuda de transmissions és un programa que s’instal·la localment a 
l’ordinador de l’usuari, de la mateixa tecnologia i requeriments que els programes 
d’ajuda disponibles per a l’impost de successions i donacions. Requereix connexió a 
internet per comunicar-se amb el portal de l’ATIB perquè recolza el seu funcionament 
sobre la plataforma WEB de gestió d’expedients. Per tant, els usuaris que l’utilitzin 
necessitaran estar registrats com a usuaris al portal de l’ATIB i disposar de certificat 
digital vàlid, d’idèntica forma que en el cas de l’ús de la plataforma web ja existent (es 
poden utilitzar els mateixos usuaris). És un programa principalment pensat per a 
professionals que tramiten una gran quantitat d’expedients de l’impost. És d’ús 
exclussiu per al pagament i presentació d’expedients de transmissions i documents 600 
associats. Podeu utilitzar-lo per a tots aquells expedients amb document notarial, que 
prèviament el notari hagi enviat digitalment a la plataforma web de l’ATIB. 

Les característiques ressenyables de la utilització d’aquest programa són les següents: 

- Disposareu d’una còpia en local de les dades gestionades. Es treballa en mode 
local durant tota l’elaboració i validació dels documents.  

- Se us sol·licitarà a cada pantalla només la informació requerida al document en 
curs, depenent del concepte de la declaració. 

- Disposareu d’una gestió de presentadors i no s’ha de repetir la informació del 
presentador a cada document. 

- Disposareu d’una gestió de subjectes i no s’ha de repetir la informació d’aquells 
subjectes que s’utilitzin habitualment, ja que l’usuari podrà emmagatzemar les 
dades i recuperar-les només a partir del NIF/CIF. 

- Permet el pagaments de LOTS d’expedients. És a dir, en lloc de pagar els 
documents un a un, podeu seleccionar una agrupació de tots els documents 
pendents de pagament, i pagar-los telemàticament en bloc. 

- Permet obtenir còpies dels justificants de pagament/presentació dels 
documents i expedients a partir de les referències emmagatzemades a 
l’ordinador local. 

 

Trobareu el programa d’instal·lació per descarregar-vos-el, tota la informació i l’accés 
als recursos requerits i aquest manual d’instal·lació i utilització a la pàgina 
corresponent del portal web de l’ATIB. 

http://www.atib.es/TA/contenido.aspx?Id=9929 
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1 - Instal·lació del programa 

Com a requeriments de l’entorn, el programa necessita que l’ordinador tengui 
instal·lada la MÀQUINA VIRTUAL DE JAVA i també un LECTOR DE DOCUMENTS PDF. 
Ambdós components són de distribució gratuïta i d’ús molt comú i habitualment els 
ordinadors ja els tenen instal·lats, si no fos així podeu trobar enllaços per davallar-vos-
els i instal·lar-los a la mateixa pàgina de descàrrega del programa d’ajuda. 

Per a la instal·lació heu d’executar el fitxer setup_transmissions.exe que teniu 
disponible a la pàgina de descàrregues del portal web de l’Agència Tributària de les 
Illes Balears. 

El procés és molt senzill i contestant positivament a totes les finestres del programa us 
farà la instal·lació bàsica, amb totes les opcions per defecte.  

 

 

 

 

Les opcions per defecte són: 

- Carpeta d’instal·lació del programa   c:\atib\Transmissions 

- Crear una carpeta al menú Inicio   Programes Ajuda ATIB 

- Crear una icona d’accés directe a l’escriptori 
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En acabar la instal·lació, la darrera pantalla és: 

 

A partir d’aquí podeu començar a utilitzar el programa, ja instal·lat. 

 

 

 

2- Començar a utilitzar el programa d’ajuda 

En arrencar el programa d’ajuda de Transmissions, la primera pantalla ens sol·licita 
que seleccionem l’idioma en què volem executar-lo (català o castellà) i un certificat 
digital vigent, dels que estan instal·lats a l’ordinador en què ho executam, que 
identifiqui a l’usuari que realitzarà la tramitació dels expedients de transmissions. 
Aquest certificat ha de correspondre a un usuari que prèviament s’ha d’haver registrat 
com a usuari del Portal de l’ATIB (http://www.atib.es/registro/). Si feu servir l’actual 
plataforma de gestió d’expedients de transmissions patrimonials, el mateix usuari que 
utilitzau allà el fareu servir aquí.  

 

 

La primera vegada que entram al programa s’obre la pantalla de presentadors. Això és 
perquè heu de donar d’alta un presentador com a mínim abans de començar a 
treballar. Podeu enregistrar les dades de més d’un presentador. En anar a pagar un 
document 600 generat amb el programa, s’adjuntaran al document les dades del 
presentador que estigui donat d’alta en aquesta taula i que estigui en aquell moment 
seleccionat com a Predeterminat. Podeu tornar sempre que volgueu a la pantalla de 
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presentadors i afegir, eliminar o modificar dades d’un presentador, i també canviar el 
presentador predeterminat posant-vos damunt el que volgueu predeterminar i indicar-
ho amb el botó dret del ratolí. 

 

 

 

En entrar per primera vegada haureu d’introduir les dades al menys d’un presentador, 
que es marcarà com a predeterminat. 

 

Podeu sortir de la pantalla de gestió de presentadors pitjant el botó Surt i accedireu a 
la pantalla principal del programa. 
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Aquesta pantalla permet accedir a totes les opcions de la funcionalitat del programa. A 
la part superior teniu els menús i botons d’accés a les operacions més habituals. A la 
part principal de la pantalla teniu tres divisions: Expedients, Pagaments i Lots. 

Expedients: presenta una relació dels expedients donats d’alta al programa, ordenats 
per ordre descendent de més recent utilització, classificats segons els camps principals 
d’informació que els identifiquen. Des d’aquí podeu: 

- Crear un expedient Nou 

- Editar un expedient existent 

- Esborrar un expedient que no voleu gestionar més 

- Presentar un expedient, si l’estat dels seus documents associats ho permet 

- Importar/Exportar expedients, per traslladar-los a altres instal·lacions del 
programa, tenir-los emmagatzemats com a còpies de seguretat, etc. 

Pagaments: pantalla on es mostraran aquells expedients que tenen documents en 
estat vàlid i preparats per ser pagats. Els pagaments s’han de fer des d’aquesta 
pantalla. Una vegada realitzat el pagament dels documents d’un expedient, aquest 
expedient deixa de sortir en aquesta pantalla, i passa a veure’s a la pantalla de Lots. 

Lots: mostra tots els lots de pagament que s’han efectuat des del programa. Cada lot 
és un conjunt de documents 600, de diversos expedients, pagats d’una sola vegada. 
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3- CIRCUIT COMPLET DE TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS 

 

3.1. Crear un nou expedient 

Des de la pantalla d’Expedients, pitjau el botó Nou. Entrareu en aquesta pantalla: 

 

Aquí heu d’introduir la referència a l’escriptura notarial de l’expedient segons les dades 
proporcionades per la notaria, en una d’aquestes dues possibilitats: 

- La combinació de data de meritació, nif del notari i any/protocol de l’escriptura. 

- L’NRD (número de referència de document de l’escriptura al sistema telemàtic). 

Pitjau a continuació el botó Cerca escriptura. 

En cas que no es pogués localitzar l’escriptura assenyalada dins del sistema, el 
programa us retornaria aquest missatge: 
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En cas contrari, us apareixerà a continuació la següent pantalla per sol·licitar-vos un 
nom, que serà el nom amb què guardareu l’expedient dins del vostre programa 
d’ajuda. 

 

En haver introduït el nom, pitjau el botó Accepta. Us sortirà el missatge: 

 

 

A partir d’aquí us trobareu dins de l’expedient que acabau de crear. Sempre que esteu 
editant un expedient, la pantalla que veureu és la que teniu a continuació, on es 
mostra el nom i les dades de l’expedient, i una taula on consten tots els documents 
600 associats. Aquí podeu crear 600 nous, editar els existents i esborrar 600 erronis: 
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3.2. Crear un model d’autoliquidació 600 

 

Heu d’estar dins la pantalla de l’expedient (veure imatge anterior) a la qual arribau 
després de crear un expedient nou, o bé fent Edita des de la pantalla principal 
d’expedients si es tracta d’un expedient prèviament creat. 

Des de la pantalla amb les dades de l’expedient el botó Nou de la taula dels models 
600 associats. Obtindreu aquesta pantalla: 

 

 

Podeu introduir el codi de concepte directament si el coneixeu, i pitjar Accepta. En cas 
contrari, podeu cercar el codi de concepte desplegant el menú on us surten totes les 
possibilitats, categoritzades: 
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Després d’haver triat el concepte, entrau a les pantalles corresponents a la generació 
del model 600. Depenent del concepte seleccionat les pantalles que us surten poden 
variar, mostrant-vos únicament aquelles caselles corresponents a les dades que tenen 
aplicació per al concepte seleccionat, i aquelles que són necessàriament requerides us 
apareixen amb el camp en blau. 

 

Les dades del primer subjecte passiu s’omplen a la mateixa pantalla. Si hi ha més d’un 
subjecte passiu, pitjant sobre el botó Nou de la taula Relació d’altres subjectes passius 
us sortirà la pantalla addicional on omplir les dades del segon (i successius) subjectes 
passius. En tots els casos s’ha d’indicar el coeficient de participació de cada subjecte 
passiu (encara que només n’hi hagi un, s’haurà d’indicar el 100% en aquesta casella). 

 

La pantalla de transmitents funciona igual que la de subjectes passius. 
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NOTA: la suma de coeficients de participació dels subjectes passius ha de coincidir 
amb la suma de coeficients de participació dels transmitents, i no superar en cap cas el 
100%. 

 

A la pantalla de Dades generals teniu les dades corresponents a l’expedient, que s’han 
heretat de l’escriptura o heu indicat vosaltres des de l’inici.  

 

Les dades de l’escriptura no són rectificables, com tampoc ho és el concepte tributari 
del model 600 una vegada seleccionat (si us equivocau de concepte en donar d’alta el 
model 600, heu d’esborrar el model 600 a la pantalla de edició de l’expedient, i crear-
ne un de nou amb el concepte correcte). 

 

A la pantalla de Béns, heu d’introduir totes les dades corresponents al bé, operació o 
acte, objecte de la transmissió patrimonial o l’acte jurídic documentat.  
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Segons el concepte tributari escollit, les dades que se us sol·licitaran en aquesta 
pantalla canvien. Les dades que se us sol·liciten són les adients al concepte escollit, i 
aquelles en què el camp està marcat de color blau són requerides necessàriament. 

Al final de la pantalla hi ha un apartat de Dades de liquidació que únicament s’ha 
d’emplenar en els casos especials en que corresponguin exempcions, reduccions o 
bonificacions no contemplades prèviament. 

Taula de Béns 

En alguns conceptes (principalment transmissions de béns immobles, com ara TU1) 
trobareu que podeu donar d’alta més d’un bé dins de la mateixa declaració: 

 

Això està pensat per a escriptures en les quals es transmet més d’un sol bé en la 
mateixa operació. Cada bé es donarà d’alta amb el seu valor particular: 

 

Això es traduirà finalment en dos models 600, amb idèntics subjectes passius i 
transmitents (i coeficients de participació) i dades generals, i diferents dades del bé: 
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NOTA SOBRE EL VALOR DECLARAT DEL BÉ: a la casella de Valor declarat del bé, 
heu d’introduir sempre el preu TOTAL del bé (sempre que sigui superior al valor total 
comprovat), és a dir, el valor del 100% del bé objecte de la transmissió. El programa 
calcularà el la base imponible (valor corresponent al percentatge transmès dels bens 
declarats) segons els coeficients de participació de subjectes passius / transmitents 
que hagueu indicat. 

 

3.3. Manteniment i recuperació de dades de subjectes 

Alguns dels subjectes passius o transmitents que s’utilitzen 
als models 600 es repeteixen sovint (per exemple, les 
entitats bancàries prestatàries). Al programa d’ajuda de 
transmissions s’ha incorporat una funcionalitat de 
manteniment de dades de subjectes pensant en aquests 
casos. Quan introduïm les dades d’un subjecte passiu o 
d’un transmitent, que no consta a la nostra base de dades, 
el programa ens demanarà si volem guardar les seves 
dades. 

Podem anar al manteniment de dades de subjectes per crear-ne de nous, eliminar-ne o 
canviar les dades dels que volguem, des de l’opció de menú Configuració -> Subjectes, 

o bé des del cinquè botó del la barra de botons del programa : 

 

Si un NIF/CIF està gravat aquí amb les seves dades, quan faceu un model 600 i aneu a 
introduir un NIF/CIF, en introduir les primeres xifres us sortiran els NIF/CIF que 
comencen igual. Podeu triar llavors el NIF/CIF de la llista, i a continuació pitjar la tecla 
TABULADOR (o situar-vos dins del següent camp de dades) i recuperareu totes les 
dades gravades amb anterioritat. També podeu anar a la pantalla de manteniment 
quan, estan situat sobre una casella corresponent a un NIF/CIF de subjecte passiu o 
transmitent, pitjau el botó Seleccionar. 
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3.4. Validació de documents 600 

Quan es crea un document 600, inicialment rep l’estat de Pendent de validar. El model 
romandrà en aquest estat fins que totes les dades 
obligatòries (camps en blau) estiguin 
complimentades i no hi hagi cap errada de 
requeriment ni de validació (els NIF/CIF han de ser 
correctes, no hi pot haver lletres en camps que són 
numèrics, les referències cadastrals han de ser 
vàlides, les dates han d’estar ben introduïdes, 
etc.). 

Per comprovar si el model 600 que estau complimentant és vàlid, heu de seleccionar 
l’opció del menú Declaració –> Valida dades, o bé pitjar el segon botó de la barra de 
botons del programa (una “V” verda). 

Si hi ha encara alguna dada incorrecta o una altra 
inconsistència, us apareixerà una llista amb les 
errades pendents de corregir. 

 

 

 

 

 

 

Quan tot sigui correcte, en seleccionar el 
botó o l’opció de menú de validar dades, 
us apareixerà un missatge verd que us 
informarà de l’estat: 

 

 

 

En aquest moment, si guardau 
el model 600 i tancau la 
declaració (amb l’opció de 
menú Declaració -> Tanca la 
declaració, o bé amb el setè 
botó de la barra de botons del 
programa, que representa una 
fletxa vermella cap a 
l’esquerra) sortireu a la 
pantalla de l’expedient, i a la 
taula dels models 600 
associats, l’estat de les 
declaracions us constarà com a 
“Validada”. 
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3.5. Pagament d’un model 600 

Quan finalitzau amb un expedient (heu introduït i validat tots els models 600 associats) 
podeu sortir de la pantalla anterior Dades de l’expedient mitjançant el botó de la fletxa 
vermella cap a l’esquerra (o bé l’opció de menú Expedient -> Tanca expedient) i us 
trobareu a la pantalla principal d’expedients. 

Aquí podeu veure quin és l’estat dels expedients que teniu creats i també quin és 
l’estat dels models 600 associats a cadascun d’ells. A l’exemple teniu el primer 
expedient de la pantalla (EXPEDIENT 33 2012) que té associat un model 600 
anomenat PROVA. L’estat d’aquesta declaració de prova és Validada, és a dir, tots les 
dades són correctes i està preparada per ser pagada: 

 

 

 

Per fer qualsevol pagament des del programa d’ajuda heu d’anar a la segona opció 
d’aquesta pantalla principal, Pagaments. En aquesta pantalla només surten els 
expedients les declaracions dels quals estan validades i llestes per ser pagades (a més, 
una vegada que s’han pagat les declaracions d’un expedient, aquest desapareix de la 
pantalla Pagaments). 
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Seleccionau l’opció (requadre) de l’expedient i se us marcarà també l’opció de la seva 
declaració. Una vegada marcats, pitjau sobre el botó Paga. Us sortirà el següent avís: 
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Pitjau sobre el botó Accepta per procedir amb el pagament. A continuació el programa 
envia per internet de forma segura les dades corresponents a la declaració i passa el 
control a la plataforma web de pagament, que us mostrarà la següent pantalla: 

 

 

A partir d’aquí procedireu a realitzar el pagament bancari que habitualment utilitzau a 
internet (targeta o banca electrònica). En finalitzar el pagament acabareu en una 
pantalla similar a aquesta: 

 

Des d’aquí podeu imprimir-vos directament el justificant de pagament obtingut, tot i 
que des del programa d’ajuda també podreu obtenir-lo en el moment en què volgueu 
(veure capítol 3.7.). 
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En aquest moment tornau a maximitzar el programa d’ajuda. Veureu que us havia 
sortit aquest missatge: 

 

Efectivament, veureu que l’expedient al qual pertanyia el model 600 pagat ja no consta 
a la pestanya de Pagaments. Canviau a la pestanya de Lots i el primer de la llista serà 
el que s’acaba de crear amb el pagament realitzat. Inicialment us consta encara com a 
no pagat perquè us heu de connectar amb la plataforma perquè el programa actualitzi 
la informació corresponent amb el resultat de l’operació bancària. 
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A la pantalla anterior, pitjau el botó Actualitza estat i després de fer la consulta, la 
pantalla s’actualitzarà i el model 600 constarà com a pagat:  
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3.6. Pagament d’un lot de models 600 

 

Imaginau que teniu diversos expedients ja complimentats, amb els models 600 
associats validats i preparats per pagar. Per exemple, a la imatge anterior teniu dos 
expedients en aquesta situació, amb un model DN5 i un TU1 associats el primer i amb 
dos models TU1 associats el segon. En total teniu diversos models 600 pendents de 
pagar de dos expedients diferents, si anau a la pantalla Pagaments ho veureu així: 

  

Seleccionau ambdós expedients (quedaran seleccionades totes les declaracions 
associades) i pitjau el botó Paga. Després d’acceptar aquest avís que us surt: 
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El programa envia les dades per als pagaments, a través d’internet, cap a la plataforma 
de pagament de l’ATIB. Si tot va bé, obtindreu al programa un missatge com el 
següent: 

 

I us desapareixeran de la finestra de Pagaments els expedients que ja heu enviat a 
pagar. A més, se us activarà una pantalla del navegador dins el vostre ordinador amb 
la pàgina de la plataforma de pagaments, convenientment configurada amb els 
localitzadors dels models 600 i oferint-vos l’opció de continuar amb el pagament: 

 

A partir d’aquí finalitzaríeu el pagament, igual que si fos d’un sol model 600. 
Procediríeu a pagar amb l’opció corresponent de la pàgina, amb el vostres procediment 
habitual. En acabat obtindríeu la confirmació de la plataforma de pagament: 
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Aquí podeu obtenir els justificants de pagament. També podeu obtenir-los des del 
programa d’ajuda. 

Un cop finalitzat el pagament, podeu tornar al programa d’ajuda i anar a l’apartat de 
Lots, veureu que el lot que s’ha creat consta encara com a no pagat: 
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Això és perquè necessita connectar-se amb la plataforma per conèixer el nou estat 
d’aquests expedients. Quan els teniu seleccionats, pitjau sobre el botó Actualitza estat i 
us apareixerà el lot i tots els seus expedients i declaracions com a pagats: 
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3.7. Impressió de justificants de pagament dels models 600 

Des del programa podeu imprimir els justificants de pagament de les declaracions 
(models 600) que heu pagat prèviament. Teniu diverses opcions per sol·licitar-ho. 
Podeu fer-ho des de la pantalla principal situant-vos amb el ratolí sobre una declaració 
pagada, i amb el botó dret seleccionant l’opció Justificant de pagament del menú 
contextual (o bé activant l’opció Declaració -> Justificant de pagament del menú 
superior del programa): 

 

L’altre opció, si voleu obtenir tots els justificants d’un lot de pagaments, és anar a la 
pantalla de Lots, marcar el requadre del lot i a continuació pitjar el botó Justificants: 
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En qualsevol dels dos casos anteriors se us 
obrirà una finestra on heu de seleccionar un 
directori del vostre ordinador on es guardarà un 
o varis fitxers amb el justificant o justificants en 
format pdf. A la finestra Nombre podeu posar un 
nom curt que es concatenarà amb el número de 
localitzador del 600 per generar el nom del pdf: 

 

Després de pitjar sobre Guardar us sortirà un missatge d’espera que diu “Generant 
justificant/s. No tanqueu la 
finestra”. En aquest moment 
s’està connectant per internet al 
servidor del portal de l’ATIB per 
generar els documents i això pot 
suposar algun retard depenent 
del nombre de justificants a 
generar. Finalment obtindreu el 
següent missatge: 

 

I se us obrirà una pantalla del vostre lector de pdf per a cada 600 obtingut: 

 

I al directori seleccionat trobareu un fitxer pdf per a cadascun d’aquests justificants: 
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3.8. Presentació d’un expedient 

Podeu presentar un expedient quan totes les declaracions de models 600 associades 
estan convenientment pagades, i així consta a la pantalla principal del programa 
d’ajuda. Per exemple, a la imatge següent tenim així l’EXPEDIENT 54 2012: 

 

L’estat de l’expedient és No presentat, però l’estat dels dols models associats és Pagat. 

Per presentar-lo, l’heu de seleccionar en aquesta pantalla (posau-vos-hi a sobre perquè 
surti marcat en blau) i llavors pitjar el botó Presenta. Sortirà aquest avís: 
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Si l’acceptau, el programa farà una crida segura a internet i se us obrirà una finestra 
del navegador. En primer lloc, se us sol·licitarà que us identifiqueu i doneu permís amb 
el vostre certificat digital per a l’operació següent: 

 

Concediu el permís i acceptau, passareu a continuació a una pantalla on la plataforma 
de presentació us demanarà confirmació de les dades que ha rebut: 

 

Si confirmau, pitjant sobre l’opció Finalizar presentación, el navegador vos tornarà a 
demanar confirmació mitjançant signatura electrònica: 
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Acceptau la signatura electrònica i obtendreu la presentació telemàtica.  
Automàticament s’obrirà el justificant de presentació, que podeu imprimir o guardar: 

 

En tancar-lo, veureu al navegador la pantalla en aquest estat: 
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Ara heu de tornar al programa d’ajuda on, en principi, l’expedient que acabau de 
presentar encara us surt amb l’estat anterior de Declaracions ja associades: 

 

Seleccionau la línea de l’expedient i quan estigui en blau, pitjau sobre el botó 
Actualitza estat, obtindreu l’estat Presentat a la situació de la pantalla principal: 
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3.9. Impressió de justificants de presentació d’expedients 

El programa d’ajuda us permet obtenir justificants de presentació dels expedients 
prèviament presentats que teniu emmagatzemats (per exemple, l’EXPEDIENT 54 2012 
de la imatge). 

Per sol·licitar el justificant de presentació us heu de situar sobre la línia de l’expedient i 
quan us surti en blau, amb el botó dret seleccionau l’opció Justificant de presentació 
del menú contextual (o bé l’opció Expedient -> Justificant de presentació del menú 
superior). 

 

 

Us sortirà el següent avís, que heu d’acceptar: 
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A continuació us apareixerà una finestra on heu de seleccionar un directori del vostre 
ordinador i donar un nom de fitxer. Es guardarà així com un indiqueu un fitxer pdf amb 
el justificant que sol·licitau: 

 

En aquest moment el programa es connecta per internet al la plataforma de gestió per 
sol·licitar les dades de generació del justificant. En acabat us sortirà l’avís: 

 

El fitxer generat se us obrirà automàticament dins una finestra del lector de pdf: 

 


