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Introducció

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de

la factura electrònica i creació del registre

comptable de factures en el Sector Públic, regula

l'obligació de presentació de factura

electrònica a les Administracions Públiques a

partir del 15 de gener de 2015

La factura electrònica 
esdevé obligatòria al 

Sector Públic

El servei e.FACT del Consorci

d’Administració Oberta de Catalunya

(AOC) és el Punt general d’entrada de

factures electròniques de Catalunya

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
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Cronologia del marc normatiu

o
2003 2007

2010

2012

2013

2014

2015

Actualment

2006

Llei 59/2003, de 19 
de desembre de 
signatura electrònica 

Directiva 2006/112 de la 
UE, de 28 de novembre, 
sistema comú del impost 
sobre el valor afegit

Llei 56/2007, de 28 de 
desembre, d’impuls de la 
societat de la informació

Real Decreto 1363/2010, de 
29 de novembre, notificacions i 
comunicacions electròniques

Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de novembre, 
obligacions de facturació

Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, impuls de 
la factura electrònica

Acord de Govern GOV/151/2014, 
d’11 de novembre, e.FACT Punt 
general d’entrada a Catalunya

Llei 29/2010, del 3 
d’agost, ús dels mitjans 
electrònics al Sector 
Públic de Catalunya

Ordre ECO/306/2015, de 23 de 
setembre, es regula el procediment 
de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de 
factures en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic

Llei Orgànica 6/2015, 
de 12 de juny, modifica 
la Llei 25/2013

Circular conjunta, de 22 de juny, sobre 
tramitació de factures electròniques i els 
seus efectes en relació a les cessions de 
crèdit en l’àmbit de la contractació del 
sector públic estatal

Guia per les auditories dels 
RCF, previstes en l’article 12 
de la Llei 25/2013 
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Facturació en paper vs electrònic

Facturació electrònica:

Emissor  genera la 
factura electrònica 
signada amb un 
certificat  reconegut

1 2

Enviament de la 
factura per mitjans 
telemàtics

3

Destinatari rep la factura 
electrònica, la revisa i
valida, i tramita el 
pagament

4 5
AEAT

Arxivament de la 
factura electrònica i de 
la informació sobre la 
seva validesa

Si és necessari, es 
lliura telemàticament 
a la AEAT

Facturació en paper:

Emissor  genera la 
factura i la 
imprimeix

1 2

Es flanqueja i s’envia 
per correu postal

3

Destinatari rep la factura, 
la revisa i comptabilitza, i 
tramita el pagament

4

Arxivament de 
la factura

5
AEAT

La factura queda 
disponible per auditories 
i/o inspeccions fiscals

Punts clau
• Tot el procés es realitza a través d’un 

ordinador o tablet, i no cal imprimir la factura

• Mateix procés comptable en paper que en 
electrònic

• L’emissor no necessita guardar els documents signats 
electrònicament, amb la matriu ja és suficient

• El receptor ha de conservar la factura 
electrònica i la validació d’aquesta
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Avantatges de la factura electrònica

Reducció de costos
Es redueixen els costos 
respecte als documents en 
papers, com la manipulació i el 
franqueig

Reducció d’errors
La comptabilitat i l’administració són 
automàtiques

Millor eficiència en els 
processos
Integració amb ERP’s
Optimització de la tresoreria
Recursos financers (factoring i 
confirming)

Millor gestió i control 
Permet obtenir informació en temps real
Es redueix el temps de gestió
És un procés més ràpid
Presa de decisions de manera més àgil

Factura 
electrònica
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Factura 
electrònica2.
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Què és una factura electrònica?

“Una factura electrònica és el document tributari generat per mitjans
informàtics en format electrònic, que reemplaça al document físic en
paper, però que conserva el seu mateix valor legal amb unes
condicions de seguretat no observades en la factura en paper.”

Certificat digital:
Té validesa legal quan du una signatura electrònica
avançada basada en un certificat digital que
garanteix la seva autenticitat i integritat

EDI:
Susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i
relaciona a clients i proveïdors

Com garantir la 
legalitat i la seguretat?
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Format de la factura electrònica

Les factures electròniques que es remetin a les Administracions Públiques
(àmbit Llei 25/2013) hauran de presentar-se en format XML, segons el model
Facturae, versions 3.2 o 3.2.1 i estar signades amb signatura electrònica
avançada, basada en un certificat digital reconegut (especificacions XAdES).

• Les factures que no compleixin amb l’esquema facturae es rebutjaran

http://www.facturae.gob.es/

• Només s’accepten les extensions publicades al MINETUR i MINHAP: postal, turisme i viatges, serveis 
essencials canalitzats: aigua, llum i gas

Les extensions que no compleixin amb els esquemes publicats al MINETUR i MINHAP es rebutjaran

http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/extensiones-formato.aspx

pdf gif htmlxlsedifact
XML*

doc txt jpg* Aquest format permet 
una major 

interoperabilitat

Important

Entre empreses, la legislació permet l’ús de diferents formats, sempre i quan el contingut del document sigui 
l’exigible legalment per qualsevol factura.

http://www.facturae.gob.es/
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/extensiones-formato.aspx
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Format de la factura electrònica – criteris (i)
Les factures electròniques trameses a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic han de considerar 
els següents criteris:

• La data de la factura no pot ser posterior a la data del registre.

• Les factures han d’incloure un indicador del servei o aprovisionament.

• Les factures han de ser completes i originals.

Completes: /Invoices/Invoice/InvoiceHeader/InvoiceDocumentType = FC

Originals: /Invoices/Invoice/InvoiceHeader/InvoiceClassType ha de ser OO, OR, OC

• Cada fitxer xml contindrà una única factura, indicant en el fitxer la modalitat individual

Facturae / FileHeader / Modality = “I”

• El màxim de línies de factura és de 999 línies.

• El pes màxim de la factura és de 1,8MB, incloent els annexes incrustats dins de la factura

o

Sector Administratiu

Obligatori indicar el Número 
d’expedient al camp FileReference.

El mateix número d’expedient per a totes 
les línies de detall de la factura.

Resta d’ens del Sector Públic

Poden regular els indicadors adients a la seva 
relació amb proveïdors:

• Expedient
• Comanda (ReceiverTransactionReference)
• Albarà (DeliveryNoteNumber)

Recomanació: enviar els annexos incrustats a la factura
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Format de la factura electrònica – criteris (ii)
• Cal informar el camp OperationDate, data en que es realitza el servei o s’entrega el bé

Nota: només s’ha d’informar en el cas que sigui diferent de la data de factura

• Cal informar el camp InvoicingPeriod, per informar el període de facturació en el serveis prestats

temporalment, operacions de tracte successiu o continuat (subministraments, lloguers, etc), factures

recapitulatives

• Cal utilitzar el camp AdditionalLineItemInformation, per incorporar text per línia, en

contraposició a utilitzar línies de text amb import 0

• Annexos:

o Per annexar documents de manera que quedin signats, cal que s'insereixin dins del document

estructurat Facturae encara que amb dades que no es poden processar automàticament. El pes

màxim de la factura és 1,8MB (incloent els annexes incrustats dins la factura)

o També es poden annexar documents externs a la factura, en format doc (docx), xls (xlsx), txt, csv,

jpg, pdf., xml, gif, rtf, bmp, tiff . Aquests documents haurien de venir signats electrònicament

• Nom comercial:
o Es pot utilitzar el camp TradeName Nom Comercial per indicar de forma descriptiva el servei i

departament de l’Entitat que fa l’encàrrec i ha rebut el servei que es factura, sense perjudici de la

utilització dels corresponents codis de servei o aprovisionament (expedient, comanda, albarà) i dels

codis que identifiquen els òrgans administratius (AdministrativeCentre).
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Circuit factura electrònica – àmbit Generalitat
El sistema de tractament de factura electrònica de les entitats de la Generalitat i el sector públic es basa en l’acció

combinada de dos sistemes d’informació, eFACT i GeFACT, a més dels sistemes corporatius S@RCAT, GECAT,

GEEC i PCED que són els sistemes de tramitació de la factura per l’Administració de la Generalitat i les EAA

Integració

Custòdia i
Distribució

GEFACT

Serveis
e.Factura

Manual
Sistemes EcoFin 

Generalitat i 
Sector Públic

s@rcat

Registre
Administratiu

Integració

Manual

Consulta Estats
Factures

PCED

Proveïdor
Entitats

Generalitat
de Catalunya

Factures Estats

Registre comptable de factures

Consulta WEB Obtenció
de factures PDF’s

Portal receptor de 
factures

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

Punt General 
d’Entrada

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
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Circuit factura electrònica – actors

Promogut pel Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (CAOC).
Realitza la validació sintàctica de les factures, valida
la signatura, registra les factures en el registre
electrònic administratiu S@RCAT i les desa a
disposició de la plataforma GeFACT.

PGE de les factures 
electròniques de 
Catalunya

GEFACT
Sistema de custòdia de les 
factures electròniques de la 
Generalitat de Catalunya i el SP

Promogut pel Departament d’Economia i Coneixement.
Custodia.
Custòdia les factures electròniques de la Generalitat de
Catalunya i el Sector Públic dependent, i les desa a
disposició de les entitats mitjançant serveis web en el
cas d’entitats amb sistemes integrats a GeFACT o d’un
portal de recepció manual per a la resta d’entitats.

PCED Consulta de l'estat de 
pagament dels documents

Canal de comunicació per seguir l’evolució de les
factures, disponible per als proveïdors de la Generalitat
de Catalunya.
Es visualitzarà l’estat de les factures anotades en el
Registre Comptable de Factures de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i EAA, sense perjudici
que també es puguin consultar a través d’eFACT.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

https://eif.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/cepd
/creditor.do?reqCode=init&set-locale=es_ES

GEEC Sistema de gestió electrònica 
dels expedients de contractació

Permet tramitar els procediments de contractació
recollits en la Llei de Contractes del Sector Públic (Text
Refós LCSP): contractes menors, procediments negociats,
procediments oberts, acords marc i procediments derivats
d’acords marc.
Aquest sistema s’anirà ampliant progressivament en els
diferents àmbits del sector públic administratiu de la
Generalitat

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
https://eif.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/cepd/creditor.do?reqCode=init&set-locale=es_ES
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Com enviar la factura electrònica?

Enviament de la 
factura

Adaptant el sistema 
comptable o ERP

A
Automàticament amb 
solucions gratuïtes 

B
Manualment lliurant la factura al 
portal e.FACT o a través del 
programa facturae del Ministerio 

C

A la web de l'AOC es troba una relació
de diferents solucions que permeten
crear i enviar factures de manera
gratuïta o amb serveis avançats de
pagament:
http://web.aoc.cat/suport/knowledge-
base/com-es-poden-enviar-factures-
electroniques-les-administracions-
publiques-catalanes/
Entre ells:
• B2BRouter (www.b2brouter.net)
• PIMEC (web.pimefactura.com).

El servei efactures.cat posa a
disposició de les empreses
desenvolupadores de software diferents
eines per poder enviar factures
electròniques a e.FACT

Programa factura.e
Aplicación gratuita proporcionada per el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/desc
arga-aplicacion-escritorio.aspx
Permet crear la factura manualment en format de 
factura electrónica.

e.FACT
Punt general d’entrades de factures 
electròniques de Catalunya
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

El punt general d’entrada de factures 
electròniques del sector públic de 
Catalunya és l’e.FACT

Recorda

http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/com-es-poden-enviar-factures-electroniques-les-administracions-publiques-catalanes/
http://www.b2brouter.net/
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
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Com consultar l’estat de la factura? - e.FACT
Una vegada l’emissor ha generat i enviat la factura per mitjans telemàtics, pot consultar l’estat 
de la mateixa a l’e.FACT

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

1 Accedir a e.FACT: 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

2 Accedir a la pestanya 
“Consulteu l’estat”

3 Omplir els camps demanats amb 
les dades de la factura enviada

• Factura tramesa: e.FACT ha validat el format i signatura electrònica de la factura i s’ha 
enviat al receptor

• Factura lliurada: el receptor rep la factura en els seus sistemes comptables
• Factura registrada: la factura ha estat enregistrada al registre administratiu del receptor
• Factura conformada: la factura ha estat identificada i validada, i es podrà procedir a la 

seva gestió
• Factura rebutjada: ja sigui per causes tècniques o comercials
• Factura pagada: el pagament s’ha efectuat

Quins estats es mostren?

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
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Com consultar l’estat de la factura? - PCED
Els proveïdors de la Generalitat de Catalunya disposen d'un canal de comunicació per seguir 
l'evolució de les factures. Aquest canal és el PCED (Consulta de l’Estat de Pagament dels 
Documents)

https://eif.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/cepd/creditor.do?reqCode=init&set-locale=ca_ES

1 Accedir al PCED: 
https://eif.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/cep
d/creditor.do?reqCode=init&set-locale=ca_ES

2 Omplir els camps demanats.

• Autenticació amb certificat digital: podrà visualitzar totes les factures registrades
• Autenticació amb NIF i compte corrent: podrà visualitzar només les factures que estiguin 

incorporades a un document d’obligació, per tant les factures amb estat Registrada o 
Conformada, per exemple, no es visualitzaran.

Recomanació: utilitzar certificat digital

Important



18

Canals de 
suport3.
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Canals de suport per proveïdors

1 Lliurament i requisits formals de
la factura electrònica

2 Contingut comercial de la factura 
i/o indicadors de servei o 
aprovisionament (codi d’expedient 
o altres)

3 Factura electrònica en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic

http://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/

Les consultes s’han d’adreçar als
sol·licitants del bé o servei

Bústia de contacte:

Consultes relacionades 
amb...

A on s’ha de dirigir la 
consulta?

A l’espai web de comunicació amb proveïdors, es troba tota la informació rellevant sobra factura 
electrònica:

 Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (codis DIR3)
 Notes informatives (nota referent al codi d’expedient)
 Relació d’entitats i empreses públiques davant de les quals s’ha de facturar electrònicament

Recorda

efactura@gencat.cat

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica/

http://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica/
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Canals de suport per assoc. empresarials

http://www.solucionstic.org/factura-electronica-
dispositiu-pimec-dajut-les-empreses/

solucionstic@pimec.org

http://bit.ly/cdigitalefactura

http://www.solucionstic.org/factura-electronica-dispositiu-pimec-dajut-les-empreses/
http://bit.ly/cdigitalefactura


www.gencat.cat
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