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INTRODUCCIÓ
En 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, tots els proveïdors de
l’Ajuntament de Vic, inclosos en l’apartat 1r de l’art 4, tindran l’obligació de presentar
totes les seves factures en format electrònic a partir del 15 de gener de 2015.
Aquesta mesura només afectarà a factures d’imports superiors a 1.500 €, les factures
d’imports inferiors es podran continuar presentant en format paper.

QUÈ ÉS UNA FACTURA ELECTRÒNICA?
La factura electrònica és aquella que s’envia per mitjans electrònics a una bústia digital
de facturació, i està signada i certificada digitalment, a través d’un certificat digital. Es
tracta d’un arxiu en format XML que incorpora la signatura i el certificat digital i que
permet la integració automàtica amb l’eina de gestió de factures de l’Ajuntament.

3

QUÈ NO ÉS UNA FACTURA ELECTRÒNICA?
Alguns exemples de documents que no són factures electròniques:





Un document digital en format electrònic (pdf, xls, doc, etc.) rebut per correu
electrònic
Un document digital amb una signatura escanejada
Un document digital signat amb un certificat digital no reconegut per l’AEAT. Ha
de ser una entitat de certificació reconeguda
Un document digital signat amb un certificat digital caducat, donat que el certificat
no és vàlid per realitzar la signatura

COM CREAR UNA FACTURA EN FORMAT DIGITAL?
És indispensable disposar d’un certificat digital d’empresa (o personal en el cas dels
autònoms) per tal de signar les factures electròniques.
La factura ha d’incorporar el número de referència de comanda de l’Ajuntament (AD),
caldrà indicar-ho al text del concepte de la factura.
Per crear una factura digital ho podeu fer:


A través del programa de gestió comptable de l’empresa.
En aquest cas el programa ha d’incorporar l’opció de creació de factures
electròniques, si no cal que el servei tècnic del programa que utilitzeu us afegeixi
aquesta utilitat, si és possible.



Mitjançant eines específiques per a la creació de factures electròniques.
Si no disposeu de l’opció de crear factures electròniques ho podeu fer a través
de diverses eines com per exemple:
o www.facturae.es
o www.b2brouter.net

Trobareu més informació al següent link del Consorci AOC:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-es-poden-enviar-factures-electroniques-lesadministracions-publiques-catalanes/
L’Ajuntament de Vic ha confeccionat un manual d’aquest segon programa (b2brouter)
que també us podeu descarregar des de la seu electrònica.
El codi DIR de l’Ajuntament de Vic es L01082981.
El codi DIR de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic es LA0006691.
Aquest codi s’haurà de posar tant a òrgan gestor, com a oficina comptable i unitat
tramitadora.
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COM ENVIAR UNA FACTURA DIGITAL?
L’Ajuntament de Vic té com a registre d’entrada de factures electròniques la plataforma
e.Fact.
Per enviar factures electròniques a l’Ajuntament de Vic, es poden enviar a través de:




Solucions gratuïtes (B2B, facturae, etc)
Solucions avançades de facturació electrònica
Bústia de lliurament

Aspectes a tenir en compte:
-

Un cop enviada la factura rebreu un missatge, a l’adreça de correu electrònic que
hagueu indicat, justificant de l’enviament de la factura.
La data de la factura ha de ser igual o anterior a la data que l’envieu, perquè el
registre digital és automàtic en el moment en què s’envia la factura.
Si hi ha hagut algun error en l’enviament o recepció de la factura, també es
comunicarà a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi indicat.
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