
e.FACT  
punt general d’entrada de 

factures electròniques de 

Catalunya  

 

 

Consorci Administració Oberta de Catalunya 
 

Juliol 2015 



1 MILIÓ 
(estimació 

2015) 

6€ 
per factura* 
(en costos d’emissió, 

tractament i 
emmagatzematge) 
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* Segons estudi d’ASIMELEC (ara AMETIC)  



Elements de la solució e.FACT 

● Un hub o intercanviador encarregat de la distribució del flux de 

factures i de la comunicació del seu estat, entre proveïdors i 

administracions. 

● Una bústia de lliurament de factures que facilita als proveïdors el 

seu enviament, per al cas que no disposin ja d'alguna solució de 

facturació electrònica de les existents al mercat. 

● Un portal de recepció de factures electròniques (portal del 

receptor) que facilita la recepció i gestió electrònica de les factures, 

per a les AAPP que no disposin d’una solució de gestió comptable 

de les existents al mercat 
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Grans 
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Web  

Plataformes 
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Mitjanes 

Plataformes 

Factura-e 

Aplicacions 

Integrades 

FTP FTP 

Entorn e.FACT 



El HUB 

● S’encarrega de la distribució del flux de factures i de la 

comunicació del seu estat, entre proveïdors i administracions. 

● És l’element situat entre els sistemes d’enviament de factures i els 

sistemes de recepció de factures i permet la distribució de cada una 

de les factures a l’ens receptor i de la comunicació d’estats entre les 

administracions públiques i els proveïdors de la factura. 

● Les comunicacions i enviament de factures es realitzen via FTP, 

excepte alguns serveis puntuals que es realitzen via webservice 

(codis d’adreçament, consulta d’estats) 

 

 
 



Bústia de lliurament 

● El Consorci AOC ofereix una bústia de lliurament a cada ens 

adherit al servei per tal que els proveïdors li puguin fer arribar les 

factures per aquesta via sinó disposen de solucions avançades de 

facturació 

● La bústia de lliurament permet: 

○ Enviar factures electròniques 

○ Consultar l’estat de la factura 

● Adreces de les bústies de lliurament: 

http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/ensAdheritsEf

act.pdf 

 

 

 
 

http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/ensAdheritsEfact.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/ensAdheritsEfact.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/ensAdheritsEfact.pdf


Bústia de lliurament - enviament 



Bústia de lliurament – consulta estat 



Portal del receptor 

● El Consorci AOC ofereix a les AAPP tres vies de recepció de 

factures electròniques: 

○ Portal del receptor 

○ Integració amb solució pròpia 

○ Integració amb solució de mercat 

● Si s’opta per la solució més senzilla, portal del receptor, les AAPP,  

a través de l’EACAT, poden accedir a aquesta aplicació que permet 

la visualització i gestió de les factures electròniques rebudes. 

● Si s’opta per integrar-se amb e.FACT, cal consultar la Guia 

d’Integració 

 

 

 

 
 

https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/documentacio-per-la-integracio-e-fact-2/
https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/documentacio-per-la-integracio-e-fact-2/


Portal del receptor 



Com crear factures electròniques? 
 

● Eines bàsiques GRATUÏTES per CREAR factures electròniques: 

● Aplicació d’escriptori de l’Administració General de l’Estat 

● FacturaDirecta by Conductiva: servei al núvol 

● Complements per a Microsoft Word 2010 

● Serveis avançats per CREAR I ENVIAR factures electròniques: 

○ Plans GRATUÏTS 

● B2B Router (nombre il·limitat de factures) 

● Pimefactura:  (nombre il·limitat de factures) 

● Seres eFACTURA (3 factures/mes) 

● CAIXAFACTURA  (primer any gratuït) 

○ Plans de PAGAMENT: 

● CAIXAFACTURA, eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA, TS-FACTURA, 

plataforma d’EDICOM, EdasFacturas, B2B Router, baVel , 

Hazteunafacturae Premium, BS Factura, B2BConecta, i EDIVERSA . 

● Integració via FTP 

http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx
https://www.facturadirecta.com/ca
http://offinvoice.codeplex.com/
http://offinvoice.codeplex.com/
http://offinvoice.codeplex.com/
https://www.b2brouter.net/ca
https://www.b2brouter.net/ca
http://web.pimefactura.com/
http://web.pimefactura.com/
http://www.e-factura.net/
http://www.e-factura.net/
http://www.e-factura.net/
https://empresa.lacaixa.es/cobrosypagos/caixafactura_ca.html
https://empresa.lacaixa.es/cobrosypagos/caixafactura_ca.html
http://www.e-factura.net/
http://www.e-factura.net/
http://www.e-factura.net/
http://web.pimefactura.com/
http://www.t-systems.es/tsip/es/462216/homepage/ solucionesindustrias/topstories/2008-06-06-factura-electronica
http://www.t-systems.es/tsip/es/462216/homepage/ solucionesindustrias/topstories/2008-06-06-factura-electronica
http://www.t-systems.es/tsip/es/462216/homepage/ solucionesindustrias/topstories/2008-06-06-factura-electronica
http://www.edicomgroup.com/es_ES/home.html
http://www.zerocoma.com/
http://cat.invinet.org/comerc-electronic/solucions.html
http://www.voxelgroup.net/ca/index.html
http://www.voxelgroup.net/ca/index.html
http://www.enxendra.com/factura_electronica.html
https://www.bsfactura.com/
http://www.b2bconecta.com/
http://www.ediversa.com/
http://www.ediversa.com/


Informació sobre e.FACT 
● Informació general i actualitat sobre factura electrònica 

 

○ Blog de factura electrònica 
 

● Suport per a AAPP 

○ Portal de Suport a AAPP 
 

● Suport a empreses 

○ Portal de suport a empreses 

○ Sóc proveïdor d’una Administració Pública i he d’enviar una 

factura electrònica. Com començo? 
 

● Dades obertes de la factura electrònica a Catalunya 

○ Llistat d'ens públics adherits al servei e.FACT  

○ Recompte de les factures trameses per Empresa 
 

● Indicadors 

○ Informes d’activitat 
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http://web.aoc.cat/blogs/category/espai-de-facturacio-electronica/
http://web.aoc.cat/blogs/category/espai-de-facturacio-electronica/
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses
http://web.aoc.cat/suport/e-fact
http://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/
https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/soc-proveidor-duna-administracio-publica-denviar-una-factura-electronica-com-comenco/
https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/soc-proveidor-duna-administracio-publica-denviar-una-factura-electronica-com-comenco/
https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/soc-proveidor-duna-administracio-publica-denviar-una-factura-electronica-com-comenco/
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses
http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/e.FACT_02_2015.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/e.FACT_02_2015.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/e.FACT_02_2015.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/e.FACT_02_2015.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/e.FACT_02_2015.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/8123/26295/file/e.FACT_02_2015.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/32827/56657/file/01_2015_factures_empreses_per_mesos.pdf
http://www.slideshare.net/consorciaoc/tag/administraci%C3%B3-electr%C3%B2nica


Portal de suport eFACT 
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Factures enviades a e.FACT 

+1.400 
Organismes 



Factors clau per a les AAPP 

• Gratuït  

• Estalvi 

o Registre 

o Validació 

format, firma  

i certificats 

o Custòdia i 

arxiu 

• Reconeixement 

imatge 

corporativa 

• Aplicacions de 

comptabilitat 

adaptades 

• Suport a AAPP 

• Llei 25/2013 d’impuls 

de la Factura-e 

Molt fàcil Beneficis 

Obligatori 



Molt fàcil 
Beneficis 

Obligatori 

Factors clau per a les Empreses 

• Gratuït 

• Estalvi 

• Registre 

• Estat factura 

• - Errors 

 

• Aplicacions de 

comptabilitat 

adaptades? 

• Solucions de mercat 

 NO certificat digital 

 NO cal saber Facturae 

 Connexió EDI 

• NO validem DIR3 

• Suport a Empreses 

• Integració FACE 
• Llei d’impuls 

de la Factura-e 



Què en fareu des d’ara amb els clips? 
Adéu paper, adéu grapes, adéu clips! 

 

Gràcies per la vostra atenció 
 


