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A partir del día 15 de Gener de 2015 les factures dirigides a les Administracions Públiques 
hauran de ser electròniques. Això comportarà canvis significatius en les actuals formes de 
facturar de les empreses, i com és habitual quan es produeix un canvi normatiu, es generen 
una sèrie de dubtes o preguntes als que donarem resposta en aquesta circular.     
                                                                                                                          
Què és la factura electrònica? 
 
La factura electrònica és davant de tot, una factura, es a dir, té els mateixos efectes legals 
que una factura en paper. Una factura és un justificant d’entrega de béns o prestació de 
serveis. 
Una factura electrònica és una factura que s’emet i s’expedeix en format electrònic, és a dir 
està firmada amb un certificat digital expedit per una autoritat de certificació validada per la 
AEAT. 
Es important remarcar que l’expedició d’una factura electrònica està condicionada al 
consentiment del  seu destinatari. La factura electrònica es per tant, una alternativa legal a 
la factura en paper. 
 
Normativa legal. A què obliga la llei 25/2013? 
 
Les factures, en general, i les factures electròniques en particular estan regulades per el 
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, per el que s’aprova el Reglament per el que 
es regulen les obligacions de facturar. 
La llei d’impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el 
Sector Públic s’emmarca dins del conjunt de reformes que ha posat en marxa el Govern per 
erradicar la morositat al sector públic. 
La llei impulsa la utilització de la factura electrònica mitjançant la obligació d’ús per part de 
les Administracions Públiques, amb les excepcions previstes en la llei. A més, crea el 
registre comptable de factures, el que permet agilitzar els procediments de pagament als 
proveïdors i conèixer amb certesa les factures pendents de pagament existents. 
El control informatitzat i sistematitzat de les factures afavoreix un seguiment rigorós de la 
morositat a través d’un indicador, el període mig de pagament, que es pot obtenir a través 
de les dades disponibles al sistema d’informació comptable, i que visualitza el volum de 
deute comercial de les Administracions. També permet un control de la despesa pública i 
del dèficit. 
 
 
 
 
 



A partir de quan serà obligatori facturar electrònicament? 
 
A partir del 15 de gener de 2015 les factures dirigides a les Administracions Públiques 
d’àmbit Estatal, Autonòmic i local compreses a la llei 25/2013, hauran de ser electròniques i 
presentades en els punts generals d’entrada de factures electròniques. 
 
Per qui serà obligatori? 
 
Per a tots aquells proveïdors de les Administracions Públiques als que es refereix la llei 
25/2013. En concret aquesta obligació afecta als tres nivells de la Administració de l’Estat. 

• Administració General de l’Estat(Estatal) 

• Comunitats Autònomes(Autonòmica) 

• Administració Local(Ajuntaments, Diputacions Provincials, Cabildos i Consells insulars, etc. 

I també a: 
• Organismes autònoms (FOGASA, INEM, etc.). 

• Universitats Públiques. 

• Entitats de Dret Públic (AENA, FNMT, ADIF,etc.). 

• Òrgans constitucionals. 

• Mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. 

 
Hi ha les següents excepcions: 

• Les entitats públiques empresarials estatals i els organismes assimilats dependents de les 
Comunitats Autònomes i Entitats locals. 

• Les societats mercantils en les que més del 50% del capital social pertanyi directa o 
indirectament a una administració pública. 

Quins avantatges té facturar electrònicament? 
 

• Estalvi de costos (papereria, transport...) 

• Més seguretat en els processos 

• Reducció de temps de facturació 

• Reducció d’errades en les factures 

• Menor probabilitat de falsificació 

 
 



¿Que es FACe? 
 
El Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe) és la plataforma online que 
permet presentar les factures electròniques davant de qualsevol òrgan de l’Administració 
General de l’Estat, a través d’un únic punt. A més està obert a que altres administracions 
puguin adherir-se. 
FACe simplifica als proveïdors el procés de remissió de factures i permet consultar l’estat 
de tramitació de les mateixes. El format de factura electrònica acceptat es Facturae. 
 
Com genero les factures electròniques? 
 
Com hem dit al principi les factures electròniques han d’estar signades amb un certificat 
digital, per tant el primer pas serà disposar d’un certificat digital vàlid per la signatura de les 
factures.  
Les autoritats de certificació aprovades per la AEAT estan publicades a la web 
www.aeat.es, i a mode d’exemple poden citar la Fabrica Nacional de Moneda i 
Timbre(FNMT) i l’Agència Catalana de Certificació. 
Una vegada tinguem el certificat necessitarem un software que ens permeti generar les 
factures en format electrònic. La opció més senzilla es que el nostre software habitual de 
facturació ens permeti aquesta opció, amb el que haurem de ficar-nos en contacte amb el 
nostre proveïdor per verificar-ho. 
Una altre opció és contractar els serveis d’un software extern, però acostuma a tenir un 
cost per factura emesa o temps d’utilització. 
La pròpia Agència Tributària ha desenvolupat un software per la gestió de la factura 
electrònica (Facturae), totalment gratuït. 
 
Com s’envien les factures electròniques a les administracions 
públiques? 
 
L’enviament de la factura electrònica es realitzarà a través d’Internet. Els mètodes més 
habituals son els següents: 

• A través del portal web del Punt General d’entrada de les Factures electròniques 

• Mitjançant la connexió automàtica entre el servei de facturació electrònica del proveïdor i el 
punt general d’entrada de les factures electròniques 

L’enviament de la factura electrònica al Punt General d’Entrada produeix automàticament, 
el seu apunt en un registre electrònic administratiu, dotant a la presentació del seu 
corresponent assentament registral. 
 
Com es factura mitjançant FACe? 
 
Mitjançant la web: www.face.gob.es 
En aquesta web es pot: 

• Enviar factures a les Administracions General de l’Estat o altres administracions adherides 

• Consultar l’Estat de les factures 

• Consultar el directori d’unitats per conèixer el codi d’identificació de la unitat destinatària. 



• Descarregar el programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme. 

• Obtenir ajuda 

El programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 
(Factuae) permet la connexió automàtica directa amb FACe, amb el que no es necessari 
utilitzar la web. 
 
Més informació: 
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face 
http://www.facturae.gob.es 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Paginas/Facturaelectronica.aspx  
 
Per a més informació restem com sempre a la seva disposició.  
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