Intervenció General

FACTURES ELECTRÒNIQUES A L’AJUNTAMENT DE SABADELL
L’Ajuntament de Sabadell 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’han de tenir en compte els punts següents:
1.
OBLIGATORIETAT
DE
ELECTRÒNIC. EXCEPCIONS

PRESENTAR

FACTURES

EN

FORMAT

Tots els proveïdors de l’Ajuntament tenen dret a presentar les factures en format
electrònic.
Segons 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, totes les Societats
Anònimes, Societats de responsabilitat limitada i UTEs hi estan obligats.
Normativa general
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic
Article 4. Ús de la factura electrònica en el sector públic.
Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i
remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva
presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:
a) societats anònimes;
b) societats de responsabilitat limitada;
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que
estableix la normativa tributària;
e) unions temporals d’empreses;
f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de
capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari,
fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.
No obstant això, 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 i les emeses pels
proveïdors als serveis a l’exterior de les administracions públiques fins que aquestes factures puguin
satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d’entrada de factures
electròniques, d’acord amb la valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i els
serveis a l’exterior disposin dels mitjans i els sistemes apropiats per a la seva recepció en els serveis
esmentats.

L’Ajuntament de Sabadell NO estableix aquesta exclusió.

2.- PUNT D’ENTRADA ÚNIC
L’Ajuntament de Sabadell s’ha adherit al servei e.FACT, que proporciona l’Administració
Oberta de Catalunya, com a portal preferent d’entrada.
Normativa general
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
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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.
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.

3.- TRAMESA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES
La tramesa de factures electròniques a l’Ajuntament de Sabadell es pot fer per dues
vies:
3.1.- ”Manualment” per la Bústia de Factures electròniques: que s’ha obert per a la
recepció de factures en format electrònic des del 15 de gener de 2015 a l’enllaç següent:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=824
No es poden enviar fitxers que no compleixin les característiques legalment establertes
i detallades més avall (format factura de 3.2, fitxer XML).
En aquesta bústia, el proveïdor pot, a més de lliurar les factures, consultar-ne els
diferents estats de tramitació.
3.2.
Mitjançant la connexió directe del vostre programari o plataforma d’emissió
de factures electròniques al Hub del consorci AOC, seguint les instruccions
d’integració publicades al lloc web d’e-Fact.
http://www.aoc.cat/content/download/2315/11859/file/Guia integracio per a
plataformes privades al hub e-FACT_2 3__CAT.pdf

4.- ALTRES CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
I. DATA I HORA D’ENREGISTRAMENT DE LA FACTURA
La presentació de factures electròniques es pot 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’efectua, amb caràcter ordinari,
durant el primer dia hàbil posterior a la recepció de dita factura, sempre que es compleixin els requisits de
consentiment i requeriments tècnics exigits. A l’efecte del còmput de terminis, l’enregistrament d’una factura
en un dia inhàbil s’entén 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 Sabadell.
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.
II. 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’ha d’adequar 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 quals 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 i a l’Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre
HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable
de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de 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, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24
de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General
d’Entrada de Factures Electròniques.
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El NIF i els codis DIR3 de l’Ajuntament de Sabadell son:

NIF

P-0818600-I

Codi DIR3 oficina comptable

L01081878

Codi DIR3 òrgan gestor

L01081878

Codi DIR3 unitat tramitadora

L01081878

III. CONFECCIÓ DE LA FACTURA ELECTRÒNICA
Si com a proveïdors no teniu la possibilitat de generar una facturae des del vostre programari, disposeu de
les opcions següents per generar facturae:







Generar-les vosaltres mateixos, utilitzant qualsevol editor que permeti obtenir fitxers xml, tot
respectant els requisits del format facturae.
Utilitzar una aplicació en línia i gratuïta, encara que molt simple, que permet generar una factura
electrònica en format facturae, i que podeu trobar a http://cat.invinet.org/ (B2Brouter)
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).
Amb el programa que podeu descarregar gratuïtament des del web www.facturae.es (gestió de
facturació electrònica).
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.

Sabadell, juliol 2020
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