
 
 
26/10/2018 Comunicat 
Tramitació de cessions de drets de cobrament 
 
D’acord amb la normativa vigent, les persones físiques o jurídiques titulars de drets de 
cobrament davant Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, podran cedir-los conforme a 
dret sempre que es notifiqui fefaentment a l’administració. 
 
S’ haurà de realitzar una instància per a cadascuna de les factures que es vulguin cedir. 
 
 
1. Documentació a presentar 
 
Instància 
 
La notificació de la transmissió del dret de cobrament s’haurà de realitzar d’acord amb el 
model de sol·licitud que facilitarà BIMSA, i s'haurà d’acompanyar del justificant de 
presentació de l’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats (model 600). En el supòsit que el cessionari no sigui un banc, caixa o entitat 
financera, el document de la cessió haurà d’estar intervingut per notari. 
 
Fotocòpia de la factura o del document acreditatiu del dret de cobrament 
 
La instància anterior s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb la fotocòpia de la factura, certificació o document acreditatiu del dret de cobrament. La 
Tresoreria realitzarà les comprovacions adients per tal de determinar l’acompliment dels 
requisits establerts legalment. En cas afirmatiu, es procedirà a efectuar la corresponent presa 
de raó. El comprovant de la presa de raó es comunicarà al correu electrònic que indiqui el 
cessionari en la seva petició.  
 
Acreditació de l’apoderament per cedir drets de cobrament 
 
La primera vegada que es realitzi una cessió o quan es produeixi alguna modificació en les 
condicions de l’apoderament, i en el supòsit de que el titular del dret de cobrament a cedir 
sigui una persona física, que actua mitjançant un representant, o una persona jurídica, 
s’haurà de presentar la següent documentació: 
 
• Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent, 

que serà validat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. 
• DNI/NIE o document equivalent del representant que sol·licita la cessió del dret de 

cobrament. 
• Certificat de titularitat bancari del Cessionari. 
 
 
2. Autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídiques 
documentats (Model 600) 
 
La documentació relacionada a l’apartat 1 s’ha de presentar a la Delegació Territorial que 
correspongui de l’Agència Tributària de Catalunya. L’original, degudament registrat, haurà de 
presentar-se a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. 


