


 

 

 

TRAMESA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

L’Ajuntament de Sant Cugat té implementat el procediment per admetre factures 
electròniques, mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per via 
telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l'any. 

Abans però s’hauran de tenir en comptes els següents punts: 

� OBLIGATORIETAT DE PRESENTAR FACTURES EN FORMAT ELECTRÒNIC. 
EXCEPCIONS. 

Recordar que d'acord amb l'art. 4 de la Llei 27/2013 la majoria de proveïdors de les 
administracions públiques estaran obligats a presentar les factures en format electrònic a 
partir del proper 15 de gener, fet que suposa que totes  les entitats locals han d’estar 
preparades per poder rebre les factures en aquest format a aquesta data. 

L’art. 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic (en endavant, Llei 25/2013), estableix que 
“les administracions públiques poden excloure reglamentàriament d’aquesta obligació de 
facturació electrònica les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros”. En 
aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat regula aquesta exclusió per motiu de l’import de la 
factura a les seves Bases d’Execució del pressupost 2015, concretament a l’article 22, que 
inclouen a l’expedient d’aprovació definitiva del pressupost inicial 2015, prevista fer al proper 
15 de desembre de 2014. 

Article 22: Factura electrònica 

 

Conforme a l’art. 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, s’exclou de l’obligació de 
presentar factura electrònica aquelles d’import inferior als 5.000,00 € (IVA exclòs). 

En el cas de proveïdors que facturin indistintament per imports tant superiors com inferiors a 
5.000 euros, en les factures inferiors a 5.000 euros podran fer-ho de les dues maneres, tant 
en factura en paper com electrònica. 

� PUNT D’ENTRADA ÚNIC 

Segons es publica al DOGC, número 6749 de 13 de novembre, s'ha publicat l'Acord 
GOV/151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques 
de Catalunya. 

Mitjançant aquest Acord el Govern de la Generalitat declara el servei e.FACT del Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya com a punt general d'entrada de factures electròniques 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquest servei ha de garantir la interoperabilitat i 
l'intercanvi de factures de manera bidireccional amb la plataforma FACe de l'Administració 
General de l'Estat i, si escau, amb altres plataformes equivalents. 

També s'acorda que els ens del sector públic de Catalunya adherits al servei e.FACT resten 
adherits automàticament al punt general d'entrada de factures electròniques abans definit. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6749/1380786.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6749/1380786.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6749/1380786.pdf


 

Finalment, es declara que el servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de 
Catalunya és el punt general d'entrada de les factures electròniques de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es troba adherit al servei e.FACT 
que proporciona l’Administració Oberta de Catalunya. 

 

� TRAMESA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES 

La tramesa de factures electròniques a l’Ajuntament de Sant Cugat es pot fer per dues vies: 

1) Bústia de lliurament: L’Ajuntament de Sant Cugat habilita la seva bústia de 
recepció de factures en format electrònic a partir del 15 de gener de 2015, per 
a la recepció, per via  telemàtica, i posterior enregistrament automàtic de 
factures electròniques emeses per  tercers.  

La bústia de lliurament és la següent: 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=2 

 
S’ha d’anar amb compte al copiar i enganxar aquest link directament perquè els 
caràcters de word transformen el 4art caràcter començant pel final en una L, quan 
hauria de ser una i majúscula. Us heu d’assegurar que quan el poseu a l’explorador us 
aparegui el logo de l’ajuntament de sant Cugat tal com es veu en la imatge següent: 

 
 
 
 

Aquest link és l’enllaç directe a la nostra bústia, si un proveïdor escriu al seu navegador 
aquesta adreça accedeix a la pàgina web habilitada per l’AOC per enviar e-factures a 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 
Una altra manera de buscar aquest enllaç és dins de la web de l’AOC, cercant informació de 
la E-fact. 
No es podran enviar fitxers que no compleixin les característiques legalment establertes i 
detallades en aquest document en un punt posterior (fitxer XML). 

En aquesta bústia, el proveïdor podrà consultar els diferents estats de les seves factures. 

 

 

 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2


 

2) Mitjançant la connexió de la seva plataforma d’emissió de factures 
electròniques al Hub del consorci AOC.  

 

La connexió de plataformes privades de serveis de facturació electrònica adherides  al 
Servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya són les següents: 
CAIXAFACTURA, eFACTURA-Seres,  PIMEFACTURA, TS FACTURA, la plataforma 
d'EDICOM, EdasFacturas (ZeroComa) i  B2B Router (Invinet Sistemes). Tanmateix, la llista 
actualitzada es podrà consultar al web:  http://www.aoc.cat  

Aquesta segona opció, tot i que és la mateixa que l’anterior, el que fa és saltar-se un pas, és 
el d’accedir a la web de l’AOC per adjuntar i enviar la factura. Existeixen plataformes que 
connecten els diferents softwares de cada un dels proveïdors amb l’AOC, essent directe 
l’enviament de la facturae des del software del proveïdor a l’ajuntament de Sant Cugat, 
sense la necessitat d’anar manualment a la bústia de la que parlàvem al punt 1). 

 
 
 
 
 

� DATA I HORA D’ENREGISTRAMENT DE LA FACTURA 
 

La presentació de factures electròniques es podrà efectuar tots els dies de l’any, durant  les 
vint-i-quatre hores del dia. L’enregistrament de factures electròniques per part de 
l’Ajuntament  s’efectuarà, amb caràcter ordinari, durant el primer dia hàbil posterior a la 
recepció de dita factura, sempre que aquesta compleixi amb els requisits de  consentiment i 
requeriments tècnics exigits.  Als efectes del còmput de terminis, l’enregistrament d’una 
factura en un dia inhàbil  s’entendrà efectuat durant el primer dia hàbil següent. Són 
considerats inhàbils  els diumenges i els dies festius d’acord amb el calendari oficial 
aplicable al municipi de  Sant Cugat del Vallès.  
 
La data i hora oficial per a l'enregistrament de factures electròniques prové del servidor on  
resideix l'aplicació de registre, i està degudament sincronitzat amb el sistema informàtic  que 
determina l'hora oficial a Espanya.  
 
 
 

� FORMAT DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES 
 
 
Només es poden admetre factures confeccionades d'acord amb les especificacions del 
format facturae 3.2, signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut. Les 
especificacions d'aquest format les podeu trobar a www.facturae.es. (fitxer .XML). 
El format de la factura electrònica admissible per aquesta Corporació s’adequarà a  
l’evolució tecnològica que reguli l’Administració General de l’Estat, actualment establert a  
l’Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans  electrònics 
quan la destinatària de les mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o  organismes 
públics vinculats o dependents d’aquella i sobre la presentació davant  l’Administració 
General de l’Estat o els  seus organismes públics vinculats o dependents  de factures 
expedides entre particulars. 
 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx


 

El codis DIR3 requerits per la plataforma de facturació FACe de l’Administració General de 
l’Estat, i regulats a la normativa  corresponent son aquests: 
 

NIF P0820400J 

Denominació Social  AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

Codi oficina comptable L01082055 

Codi òrgan gestor L01082055 

Codi unitat tramitadora L01082055 

 
 
 

� CONFECCIÓ DE LA FACTURA ELECTRÒNICA 
 
Si com a proveïdors no teniu la possibilitat de generar una facturae des del vostre software, 
les possiblitats que teniu per tal de generar-la són les següents: 
 
�  generar-les vosaltres mateixos, si teniu coneixements d'informàtica, utilitzant qualsevol 
editor que permeti obtenir fitxers xml, tot respectant els requisits del format facturae.  
�  amb el programa que podeu descarregar gratuïtament des del web www.facturae.es 
(Gestió de facturació electrònica).  
�  una aplicació en línia i gratuïta, encara que molt simple, però que us permet generar una 
factura electrònica en format facturae, i que podeu trobar a www.hazteunafacturae.com. 
 
�  mitjançant complements de facturació electrònica disponibles per a Microsoft Word 2007, 
Word 2010 i Excel 2010 que podeu descarregar de franc des de 
http://factoffice.codeplex.com o http://offinvoice.codeplex.com.  
�  programari gratuït disponible a www.pimestic.cat (Recursos TIC).  
�  diverses empreses privades i moltes entitats financeres presten serveis de facturació 
electrònica que us facilitaran l'emissió i tramesa de factures electròniques en format 
facturae. 
 
 
 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
http://www.hazteunafacturae.com/
http://factoffice.codeplex.com/
http://offinvoice.codeplex.com/
http://www.pimestic.cat/
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