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Que és e-transnet?
• És una plataforma Web que facilita la distribució dels documents dels procediments 

Concursals dels Jutjats Mercantils

• Facilita l’accés segur, per part dels Procuradors dels Tribunals, a la documentació de 
tipus no processal aportada per els Administradors Concursals. 

• Facilita l’organització de la documentació annexa al Servei Comú i Secretaris Judicials 
dels Jutjats Mercantils.

Com s’informa al Procurador?
• El Procurador rebrà mitjançant la notificació del Jutjat, informació al respecte de que la 

documentació adjunta del procediment estarà disponible en la plataforma per a ser 
descarregada



Tutorial d’accés a la plataforma
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El Col·legi de Procuradors de Barcelona facilita les dades d’accés 
usuari i contrasenya
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Accés Internet:

L’accés a Internet es realitza mitjançant els següents enllaços:

1. Enllaç des de la pàgina del Col·legi : www.icpb.es

2. Enllaç Internet: https://online.icpb.es/



Accés Plataforma

Accés mitjançant Usuari i Password.
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Accés Plataforma

L’usuari disposa de 3 intents per indicar el password correctament. 

Al tercer intent sense indicar el password correcte es mostrarà una imatge amb 6 lletres, 

aquest codi s’haurà d’introduir correctament en el camp d’introduir clau

per accedir al sistema.



Accés Plataforma

Si després de tres intents més l’usuari no ha introduït la contrasenya de forma correcta, 
ni la clau corresponent al codi de la imatge de validació, el compte d’usuari es 
bloquejarà. 

En cas que l’usuari es trobi en aquesta situació caldrà que es posi  en contacte amb el 
col·legi per a que se li desbloquegi el compte per tornar a accedir a la plataforma web.



Acceptació de condicions d’ús i activació de compte

• La primera vegada que l’usuari entra a l’aplicació es demana acceptar la 
informació de condicions d’ús de la plataforma. 

• Un cop acceptades la compta s’activa i es redirigeix a l’usuari a la zona de treball.
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El teu Perfil

L’usuari pot editar la seva informació de contacte, i canviar la informació
d’accés (contrasenya). La informació de contacte estarà disponible per al 
perfil de gestió del Servei Comú.
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Camps que es poden modificar.

• Població

• Correu de contacte

• Telèfon

• Mòbil

• Password

La primera vegada que entri a 
l'aplicació, un cop acceptada les 
condicions d’us, serà obligatori 
canviar la contrasenya



Procediments

• L’usuari consulta la llista de procediments on hi està assignat

• Es permet consultar per numero d’autos, entre dates d’alta i any

• L’usuari pot consultar el detall d’un Auto mitjançant la icona
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Detalls del Procediment

En el detall es podrà veure el nº d’Autos, la data d’alta, el jutjat, 
informació del concurs (Empresa concursada), els procuradors 
compareguts i els documents adjunts
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Llistat de procuradors



Detall Documental
• En el detall es podrà veure de l'arbre de carpetes, aquelles on hi ha documents 

pendents de descarregar. S’indica entre parèntesi el nombre de documents que hi 
ha a cada carpeta

• Un cop seleccionada la carpeta es carregaran en al zona dreta el llistat de 
documents inclosos dins de la carpeta.
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Del llista de documents prement sobre  la icona      es permetrà descarregar el 
document.
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La Web es pot consultar des dels següents navegadors:

Suport navegadors.
• Internet Explorer 6,7,8,9 (Recomanat IE 8 o superior)
• Firefox

• Chrome

Atenció i Suport:

Col·legi de Procuradors de Barcelona

Mail: etransnet@icpb.es

Tel:  934 214 150
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