
FACTURACIÓ ELECTRÒNICA



Factura Electrònica (en el sector públic)

Què és ?
És un document electrònic que:

Què no és ?
� Un document digital: PDF, 

�Viatja per mitjans electrònics
�Garanteix l’autenticitat de l’origen

�G t i l i t it t d l ti t

Excel, Word, etc. enviat per 
correu electrònic.

� Un document digital amb
�Garanteix la integr itat del contingut
�Amb consentiment del destinatari
�Amb format Facturae

Un document digital amb 
una signatura escanejada 

� Un document digital signat 
amb n certificat digital noAmb format Facturae

�Amb Signatura electrònica 
reconeguda

amb un certificat digital no 
reconegut



Signatura electrònica

� Perquè la factura electrònica tingui la mateixa validesa legal que la factura emesa� Perquè la factura electrònica tingui la mateixa validesa legal que la factura emesa 
en paper, a més de complir uns requisits a nivell de continguts, ha de dur una 
signatura electrònica reconeguda.

� Ús d’un certificat digital reconegut per signar la factura electrònica:
Certificats de persona física representant

Certificat de persona física si consta vinculació amb l’empresa
C tifi t d j ídiCertificat de persona jurídica
Certificats de persona física (cas de professionals i autònoms)

� Són vàlids els certificats usats pel representant d’un TERCER quan l’empresa que� Són vàlids els certificats usats pel representant d un TERCER quan l empresa que 
emet la factura utilitza sistemes de facturació externs
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Formats de Factura Electrònica

� El servei e.FACT contempla el format Facturae , que es correspon al format XML 
(Extensible Markup Language ) definit dins la ‘ORDEN PRE/2971/2007’, del 5 
d’ t b i h t t llit i ll t t l l f t tilitd’octubre i que ha estat escollit a nivell estatal com el format a utilitzar per 
l'Administració Pública.

� L'Administració ha creat una Web específica amb el nom "www facturae gob es" en� L Administració ha creat una Web específica amb el nom www.facturae.gob.es  en 
la que hi ha accés a tota la informació relativa al format de factura electrònica 
Facturae .

� Pel que fa al arxiu de factures en paper, el servei proporciona la descàrrega i/o 
impressió en format PDF-417 en el que s’inclouen les marques gràfiques en un 
format de dos dimensions (conegudes com núvol de punts), amb tot el contingut del 
document, incloent certificat digital i signatura electrònica, que permeten mitjançant g g j
un escàner, reproduir i validar el document original.

� Un altre format àmpliament estès de factura electrònica és l’EDIFACT, definit per 
Nacions Unides i d’ús habitual en transaccions dins el sector de la distribucióNacions Unides, i d ús habitual en transaccions dins el sector de la distribució 
comercial, automoció i sector sanitari. El servei e.FACT contempla també la 
possibilitat d’intercanvi en aquest format, realitzant la transformació a facturae .
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Servei e.FACT: 
Un projecte comú per a les administracions catalanes

� Consultoria impulsada per l’Ajuntament de Barcelona 
� Projecte finançat pel Consorci AOC

Un projecte  comú  per  a les  administracions  catalanes

� Projecte finançat pel Consorci AOC

� Participants:
� Generalitat

� Intervenció General
� DG de Contractació

� Diputació de Lleida 
� Localret
� Consorci AOC i CATCert� Consorci AOC i CATCert
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Model obert a totes les empreses
Adaptat per a empreses petites, mitjanes i grans:
Autònoms i pimes:
• Eines gratuïtes per generar i signar electrònicament les facturesg p g g
• Portals web gratuïts pel lliurament de factures (bústia de lliurament, 

B2Brouter...) 
• Correu electrònic plataforma e fact (hubefact@aoc cat)Correu electrònic plataforma e.fact (hubefact@aoc.cat)
Pimes i empreses grans :
• Plataformes de mercat amb serveis de valor afegit
• Programaris de gestió de la facturació a mida

No hi ha im posicions tecnolò giques:p g q
• No s’obliga a canviar de programari de facturació
• No s’obliga a canviar de proveïdor de serveis de facturació
• No s’obliga a realitzar integracions• No s’obliga a realitzar integracions



Estats de factures

� Tant el portal del receptor e.FACT, com les plataformes que contemplin la 
funcionalitat per a entitats receptores, han de permetre als usuaris receptors de p p p p
factures, generar els missatges d’estat corresponents als estats següents:

� Factura lliurada : la publicació d’aquest estat, o el corresponent rebuig és 
obligatori.

� Factura registrada : la factura ha estat enregistrada per la plataforma 
destinatària. La publicació d’aquest estat és obligatòria.

� Factura conformada : la factura ha estat identificada i validada, i es podrà 
procedir al seu pagament. La publicació d’aquest estat no serà obligatòria.

� Factura rebutjada : la factura ha estat rebutjada. El motiu de rebuig poden ser 
causes tècniques que impedeixen el lliurament de la factura a l’usuari (estatscauses tècniques, que impedeixen el lliurament de la factura a l usuari (estats 
generats automàticament pels sistemes informàtics), o pot ser l’usuari qui 
rebutgi la factura per motius comercials.

� Factura pagada : el pagament s’ha efectuat. La publicació d’aquest estat noFactura  pagada : el pagament s ha efectuat. La publicació d aquest estat no 
serà obligatòria.
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Rebut electrònic com a garantia





Portal del receptor
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www.aoc.cat



• Bústia de lliurament:
• https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=194




