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1 ACCEDIR AL PORTAL RECEPTOR – CUSTODIA   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L'accés al portal del receptor - custodia del servei e.FACT es realitzarà a través del portal EACAT http://www.eacat.cat mitjançant autenticació amb certificat digital T-CAT 
o usuari / contrasenya, accedint a l'enllaç "Accedir". 
Una vegada realitzada l'autenticació a EACAT, l'accés al portal e.FACT es realitza a través de la pestanya "Aplicacions". 

http://www.eacat.cat/
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2 ENTORN DE TREBALL 

 

 
 

Informació d'Usuari 

 

 

 

LLISTAT DE FACTURES. 

Opcions sobre els 

llistats 

Accés a suport  

Opcions de Treball 

Filtres 

Per defecte en entrar al portal del receptor – custodia del servei e.FACT es mostra un llistat de factures que, depenent de la configuració del seu usuari, serà el de factures 
REBUDES o un LLISTAT d'una "Cerca Personalitzada". 
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2.1 LLISTAT DE FACTURES 

 

 

 Per afegir o eliminar columnes del llistat:Anar al 

accés Utilitats-> Editar vista del listado 

recapitulatiu 
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Accés a la visualització 

de la factura en format 

PDF i a les funcionalitats 

a exercir factura a 

factura. 

 

Per accedir, fer clic 

sobre la icona de la 
factura 

Aquesta icona identifica 

l'estat de la factura en 

el servei. 

Fent clic sobre qualsevol de les columnes el llistat 
s’ordenarà en funció de la columna escollida. 

Apareix marcada la columna que ordena el llistat. 

 

Permet paginar si existeix més d'una pàgina en el llistat  

Estats possibles de la Factura: 

 

 
DELIVERED – Depositada al Receptor 

 
ACCEPTED – Conformada  . 

 
REGISTERED- Registrada en eFACT 

 RECOGNISED - Comptabilitzada la obligació de pago 

 
ANNOTATED  Registrada en RCF 

 
PAID –Factura Pagada 

 RECEIVED – Rebuda en Destí  
RECH - Rebutjada indicant motiu de rebutj 
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2.2 OPCIONS SOBRE LLISTATS DE FACTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualitzar i imprimir documents seleccionats 

Des del llistat de factures, l'usuari podrà seleccionar una o diverses 

factures per visualitzar-les, i posteriorment imprimir-les. Aquesta 

operació també podrà ser seleccionada des de la Consulta de 

Factures. 

Una vegada seleccionada aquesta operació, apareixerà un diàleg que 

ens permetrà triar el format en el qual es va a visualitzar la factura: 

 Format XML (visualització estàndard portal).. 

 Imprimir documents adjunts.Format PDF (visualització 

bàsica amb possibilitat incloure PDF417). 

Descarregar documents seleccionats 

Des del llistat de factures, l'usuari podrà seleccionar una o diverses 

factures per descarregar-les. Aquesta operació també podrà ser 

seleccionada des de la Consulta de Factures. 

Una vegada seleccionada aquesta operació, apareixerà un diàleg 

que ens permetrà triar el format en el qual es va a descarregar la 

factura 

 Format XML. 

 Documents Edifact incrustats (originals EDIFACT).. 

 Descarregar documents adjunts. 

 Format PDF (amb opció de PDF417 para custodia paper) 

Una vegada seleccionat el format, es procedirà a la descàrrega dels 

documents seleccionats en format ZIP. 

Descarregar els documents del filtre aplicat 

 

 

Aquesta opció descarrega totes les factures del filtre aplicat a través 

de l'opció "Descarregar els documents del filtre 



  

  

pàg 9/13 

26/10/2016 

 

MU_PORTAL_RECEPTOR-CUSTODIA_e.FACT_CAT_3.0   

 

2.3  VISUALITZACIÓ FACTURA 

 

 

 

Opcions a exercir sobre les factures rebudes II 

 

   .  Validar Document: Comprovant que la 

factura va ser generada amb un certificat no 

caducat en la data de creació 

   .  Descarregar: Permet la descàrrega de la 

factura. La descàrrega es realitza mitjançant un 

arxiu ZIP que conté la factura original facturae 

xml, i en el cas que l'original sigui en format 

EDIFACT,. 

   .  Veure Factura Electronica: : Permet 

consultar la factura electrònica 

   .  Obtenir rebut electrònic: Opció que 

permet visualitzar el rebut electrònic. El rebut 

electrònic és un document pdf signat, conforme 

la factura ha estat registrada en el registre 

d'entrada de l'entitat receptora. Aquest 

document s'envia a l'emissor de la factura, 

conforme la factura ha estat registrada per l'ens 

receptor. Per a la seva consulta és necessari tenir 
el programa Adobi Acrobat Reader (gratuït) 

instal·lat en el seu ordinador. 

   .  Visualitzar històric de la factura: Permet 

consultar l'evolució dels estats pels quals ha 

passat la factura.. 

 

Opcions a exercir sobre les factures rebudes I 

 

   .  Sortir de la aplicacion: Sortir 

   .  Tornar a llista recapitulativa: Anar a la pantalla 

d'Inici 

   .  Imprimir vista de detall: Imprimeix la factura. 

   . Imprimir PDF-417: Opció que genera un document 

PDF de la factura, que inclou les marques gràfiques 

PDF417, la qual cosa permet la seva custòdia en paper. 

Per a la seva consulta és necessari tenir el programa 

Adobi Acrobat Reader (gratuït) instal·lat en el seu 

ordinador 

   .  Veure document adjunt / Seleccionar 

document adjun: Opció visible si hi ha documents PDF 

adjunts a la factura. Per a la seva consulta és necessari 

tenir el programa Adobi Acrobat Reader (gratuït) 

instal·lat en el seu ordinador 

 



  

  

pàg 10/13 

26/10/2016 

 

MU_PORTAL_RECEPTOR-CUSTODIA_e.FACT_CAT_3.0   

 

2.3.1 Visualitzar Históric de la Factura 

 

 

 

 

Accés a l'històric d'estats de la factura: A través de l'edició de la factura i mitjançant l'opció de “Visualitzar històric d'estats” s'accedeix a la pantalla en la qual es desglossen els estats pels 

quals ha passat aquesta factura 

En la Columna Informació Addicional apareix aquella Informació associada a l'estat introduïda per receptor en cadascun dels estats als quals correspon 

Factura Rebutjada - Motiu del Rebuig 

Factura Registrada en RCF - Número del 

Registre Comptable introduït 

Data del Canvi d'Estat Nom Usuari. Els estats automàtics l'usuari apareixerà PFE_Sistema 
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2.4 Canvis Estats Factures (només modalitat Portal del Receptor)  

Els següents canvis d'estats estan disponibles per permetre una gestió simple per al tractament manual de les factures 

 Registrar en RCF  -- RECEIVED 
 
 
 
 
 

-  A partir de l'estat DELIVERED 
- Transmet ANNOTED i RECEIVED a l'emissor de la factura 
-  Permet incorporar el camp Nombre de Registre RCF . Obligatori per al canvi d'estat 
- Mostrar com a Literal en el Menú del Receptor: Registrar en RCF 

 Conformar - ACCEPTED 

 

 
-  A partir de l'estat RECEIVED 
- Transmet ACCEPTED a l'emissor de la factura 
- Mostrar com a Literal en el Menu del Receptor: Conformar 

 Pagar Factura - PAID   

 
-  A partir de l'estat ACCEPTED 
- Transmet RECOGNISED i PAID a l'emissor de la factura 
- Mostrar com a Literal en el Menú del Receptor: Pagar Factura 
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 No Conformar/Rebutjar 
- Disponible la opció quan la factura es trova en els següents estats: 

>>  DELIVERED 
>>  RECEIVED 
- Transmet REJECTED al emissor de la factura 

- Permet incorporar el Text indicant el Motiu del Rebuig. Obligatori per al canvi d'estat 
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3 UTILITATS 

 

 

 
(1) Edició i creació de filtres: 

Permet la gestió de filtres sobre 

factures que quedaran guardats 

per a usos futurs per part de 

l'usuari 

(2) Editar vista del llistat 

recapitulatiu: 

Permet escollir els camps de les 

factures a mostrar en el llistat 

recapitulatiu de la pantalla de 

factures rebudes. 

(3) Gestió de descàrregues: 

Les descàrregues realitzades 

mitjançant un filtre al llistat 

recapitulatiu de factures; 

quedarà anotat en aquesta 
pàgina per noves descàrregues 

futures. 


