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Qui ha d’emetre factures 

electròniques? 
- Societats anònimes 
- Societat de responsabilitat limitada 
- Unió temporals d’empreses 
- /.../i 

 

A partir de quan és 

obligatori? 
Per totes aquelles factures emeses a partir del 15 de 

gener del 2015 

 

Com crear factures? 
Requisit previ: 

S’ha de disposar d’un CERTIFICAT RECONEGUT, que permeti la 

signatura electrònica avançada.ii 

Alguns exemples de certificats reconeguts són: el eDni, Tcat de 

CATCert (Agència Catalana de Certificació),FNMT-CERES (Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre), ACCV (Autoritat de Certificació de la 

Comunitat Valenciana) i IZENPE 

 
Modalitat 1: Plataformes de facturació 

Si l'empresa disposa d'una plataforma de facturació que es trobin 

integrats al  servei e.FACT, pot enviar factures. 
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Actualment, les plataformes adherides són les següents: 

CAIXAFACTURA (La Caixa), eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA, TS-
FACTURA, la plataforma d'EDICOM, EdasFacturas (ZeroComa), B2B 

Router (Invinet Sistemes), CAMERFACTURA (Camerfirma), baVel 

(Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra) i BS Factura 
(BancSabadell). 

 

 
Modalitat 2: a través d'eines gratuïtes 

En el cas de no disposar d’una plataforma contractada de la modalitat 
1 és pot crear una factura electrònica amb aquestes eines: 

o www.facturae.gob.es (a través de l'aplicació gratuïta Formato 
facturae/ Descarga de Aplicación de Escritorio) 

o www.b2brouter.net 
o www.hazteunafacturae.com 

 

Com enviar factures? 

L’Ajuntament de Premià de Mar disposa d'una bústia de 
lliurament al seu web on l'empresa pot desar-hi manualment 
la factura electrònica. 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=4 

O bé a través de les plataformes de facturació integrades a 
l’E.fact 

Quins són els estats de les 

factures? 
Des de la mateixa web d’enviament de factures es pot 
consultar els estats en que es pot trobar la factura. 

Els estats que es poden visualitzar són: 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
http://www.b2brouter.net/
http://www.hazteunafacturae.com/
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=4


Pl. de l’Ajuntament, 1 

Telèfon 93 741 74 00 

Fax 93 741 74 25 

08330 Premià de Mar 

http://www.premiademar.cat 
e mail: info@premiademar.cat 

NIF: P0817100A 

 

Serveis Econòmics 
 

  

o Factura tramesa: la factura ha estat dipositada al bústia 
de l’Ajuntament de Premià de Mar i resta pendent la seva 
recollida i gestió. 

o Factura lliurada: la factura ha estat recollida pels 
sistemes informàtics de l’Ajuntament de Premià de Mar. 

o Factura registrada: la factura ha estat registrada 
per l'Ajuntament  

o Factura rebutjada: la factura ha estat rebutjada. 
Els motius del rebuig poden ser causes tècniques o 
per disconformitat 

o Factura conformada: la factura ha estat validada i 
aprovada per part de l’Ajuntament. 

o Factura pagada: el pagament s’ha efectuat 

 

 

 

                                                             
i
 Per més informació podeu consultar l’art.4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures en e Sector Públic. 

ii
 En el mercat existeixen diversos prestadors de serveis de certificació digital reconeguts. L’agència 

Tributària publica a la seva web les Autoritats de Certificació que emeten certificats reconeguts. 


