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EN PEDRO VIZUETE I MENDOZA , SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA,
C E R T I F I C O:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 01 de desembre de 2014, va adoptar,
entre d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:
Atès que, per aplicació de la disposició final octava Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic el proper 15 de gener de 2015 entra en
vigor l'article 4 de l'esmentada llei, que obliga a l'ús de la factura electrònica.
Atès quest motiu s'ha considerar necessària la redacció d'una circular informativa sobre normes de facturació
electrònica de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i dels seus organismes autònoms, que per objecte recordar les
obligacions dels proveïdors en aquesta matèria, fent públics els tràmits a seguir per la presentació de factures
electròniques. La circular també conté un annex que conté informació d'interès en relació a la factura electrònica.
Per tot això, la Junta de Govern Local acorda el següent:
PRIMER: Aprovar la circular informativa sobre normes de facturació electrònica de l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia i dels seus organismes autònoms (Patronat d’Assistència Social de Sant Sadurní d’Anoia, Patronat
Fundació Pública Municipal "Patronat Cultural Parera", Patronat de Promoció Turística i Comercial de Sant Sadurní
d’Anoia, Patronat de Ràdio Sant Sadurní, i Patronat Escola de Música Municipal), que figura con annex d'aquest
acord.
SEGON: Fer pública aquesta circular informativa per mitjà de la seu electrònica de la Corporació.
TERCER: Comunicar als proveïdors de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i dels seus organismes autònoms el
contingut de la circular aprovada.
QUART: Traslladar aquest acord a tots els departaments i serveis municipals.
ANNEX DE L'ACORD
CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE NORMES DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE SANT
SADURNÍ D'ANOIA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
En relació a de l'entrada en vigor 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, es fan públics els tràmits a seguir per part de tots els
proveïdors que presten serveis o realitzen obres o subministraments, a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i als
seus organismes autònoms (Patronat d’Assistència Social de Sant Sadurní d’Anoia, Patronat Fundació Pública
Municipal "Patronat Cultural Parera", Patronat de Promoció Turística i Comercial de Sant Sadurní d’Anoia, Patronat
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de Ràdio Sant Sadurní, i Patronat Escola de Música Municipal), per tal què les factures que s'emetin adreçades a
les entitats esmentades, siguin vàlides:
Primer: A partir del 15 gener 2015 les factures dirigides a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i als seus
organismes autònoms hauran d'esser factures electròniques. Les Entitats a les quals es refereix aquest punt són les
següents:
•
•
•
•
•
•

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
El Patronat d’Assistència Social de Sant Sadurní d’Anoia
El Patronat Fundació Pública Municipal "Patronat Cultural Parera"
El Patronat de Promoció Turística i Comercial de Sant Sadurní d’Anoia
El Patronat de Ràdio Sant Sadurní
El Patronat Escola de Música Municipal de Sant Sadurní d'Anoia.

Segona: Aquesta obligació afecta a la totalitat dels proveïdors que hagin lliurat béns, realitzat obres o prestat
serveis a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i als seus organismes autònoms, els quals hauran d'expedir factures
electròniques, i presentar-les electrònicament.
Tercer: L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i els seus organismes autònoms, estan adherits al Portal de recepció
de factures electròniques del Consorci Administració Oberta de Catalunya. Aquesta és, en aquests moments, la
única via de presentació de les factures electròniques adreçades a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i els seus
organismes autònoms. Des d'aquest portal els proveïdors poden obtenir més informació, presentar les factures
electròniques i consultar l'estat de les seves factures ja presentades.
L'accés al Portal de recepció de factures electròniques de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i els seus
organismes autònoms és troba dins de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en l'apartat “Registre de factures”, a
l'adreça https://seuelectronica.santsadurni.cat/siac/Info.aspx?info=RegistreFactures.
Quart: Les factures electròniques tenen que complir aquests tres requisits específics, que es comproven en el
moment de la presentació de la factura en el Portal de recepció de factures electròniques:
• Estar escrites en un llenguatge informàtic determinat (Facturae 3.2 o 3.2.1).
• Estar signades electrònicament.
• Indicar el destinatari de la factura electrònica.
Cinquè: És imprescindible que el proveïdor de contractes menors de subministres i de serveis faci constar el
número d’”AD” en la factura, ja que en cas contrari no s’acceptaran les factures ni per l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia, ni dels seus organismes autònoms.
ANNEX DE LA CIRCULAR
INFORMACIÓ D'INTERÈS SOBRE LA FACTURA ELECTRÒNICA
I.- Factura electrònica
La factura electrònica, és el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura
tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
Ha de complir amb el format facturae definit pel Govern Central. Per més informació, podeu consultar:
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
I perquè tingui validesa legal, ha d'estar signat digitalment amb una signatura electrònica avançada basada en un
certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat. Concretament, la signatura electrònica ha de
ser reconeguda per CatCert. Per més informació podeu consultar: http://www.catcert.cat/
Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són a:
http://www.facturae.gob.es/factura-electronica/Paginas/factura-electronica.aspx
Totes les entitats adherides al servei han de disposar d’un enllaç, a les seves webs, cap a la bústia de lliurament
perquè els proveïdors desin les factures electròniques.
II.- Normativa
En aquest enllaç (http://www.facturae.gob.es/factura-electronica/Paginas/repertorio-legislativo.aspx), podeu trobar el
repertori legislatiu que regula la facturació electrònica.
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III.- Beneficis que aporta la factura electrònica als proveïdors
Els principals són:
• Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí
per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual)
• Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h
des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
• Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar
l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
• Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.
IV.- Informació útil
A la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), a la pàgina dedicada als proveïdors
(http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses), podeu trobar tota classe de
informació que us pot ajudar. Concretament hi trobareu:
•
•
•
•

Com es generen factures electròniques
Com lliurar-les a l’Administració
◦ A través de la bústia de lliurament (Hi ha el manual corresponent)
◦ A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica
Com consultar l'estat de la vostra factura
Més informació
◦ Manuals i portals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica
◦ Marc jurídic
◦ Relació de consultes freqüents

V.- Altres enllaços d’interès són
Com crear e-factures amb solucions gratuïtes:
• B2B RouterB2B Router: servei al núvol que permet crear factures electròniques en format Facturae
fàcilment, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-la directament a les
Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.
• Altres solucions:
◦ www.facturae.eswww.facturae.es: a través de l'aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica Gestió
de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
◦ www.hazteunafacturae.com: aquesta web en la versió BASIC admet l'enviament gratuït de només 3
factures al mes.
◦ SERES e-FACTURASERES e-FACTURA: proporciona un servei de creació i enviament manual de
factures per als proveïdors que enviïn fins a 3 factures mensuals.
◦ FacturaDirecta by Conductiva
VI.- Llocs Webs de referència:

•
•
•

www.facturae.gob.es
AOC – e.FAC – Empreses
www.catcert.cat

I perquè així consti, fent expressa l'advertència de l'article 206 del reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, als efectes oportuns lliuro la present certificació d'ordre i amb el
vistiplau de la senyora Maria A Rosell i Medall, alcaldessa-presidenta, a Sant Sadurní d'Anoia, 16 de gener de 2015.
VIST I PLAU,
F_FIRMA_6

F_FIRMA_1

Signat electrònicament per:
L'Alcaldessa-Presidenta
Maria A Rosell i Medall
19-01-2015 15:16

Signat electrònicament per:
El Secretari
Pedro Vizuete Mendoza
16-01-2015 15:33

33
NIF P0824000D · Plaça Ajuntament, 1 · 08770 Sant Sadurní d'Anoia · Tel. 938 910 325 · Fax. 938 183 470 · www.santsadurni.cat

