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Direcció projectes popis:


GECAT: pressupost, comptabilitat, registre factures, estats financers, ...



Aplicatiu del deute



GICS: Integració informació financera de l’ICS en el GECAT



PCI Portal
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Factura electrònica



Inventari ens públics (en curs)



Càlcul del dèficit públic i elaboració automàtica dels models d
d’informació
informació requerits MHAP (en curs)

Membres del Comitè direcció i seguiment


GIP-SIP: Sistema g
gestió recursos humans GIP-SIP



Gaudi: Gestió tributs de la Generalitat



GEEC: Gestor electrònic d’expedients de contractació



e-Licita: Plataforma de contractació pública



TAIS: Tramitador de subvencions (en curs)



SIFECAT: Sistema informació dels fons europeus



Altres

Impuls i seguiment evolució altres projectes.
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Facturació electrònica: Antecedents


A partir de l’any 2008, el Consorci AOC va posar en marxa el servei e.FACT que permet a
totes les administracions públiques catalanes rebre factures electròniques, i en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic es va implementar el
projecte GeFACT, com sistema de custòdia i posada a disposició de les factures.



La Llei 29/2010 del 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al Sector Públic de Catalunya
establia que les entitats que integren el Sector Públic de Catalunya havien de garantir
l'acceptació de factures electròniques i promoure l'extensió entre llurs proveïdors.



L’Acord de Govern GOV GOV/151/2014, d'11 de novembre, declara el servei e.FACT del
Consorci AOC Punt general d’entrada de les factures electròniques de Catalunya.



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, regula l'obligació de presentació de factura
electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015.
2015
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Context
 La Generalitat de Catalunya i el seu sector públic va rebre l’any 2014 50.000
factures electròniques adreçades a l’Institut Català de la Salut.
 Els
El volums
l
globals
l b l de
d la
l Generalitat
G
lit t i ell seu sector
t públic
úbli ens indiquen
i di
l
la
magnitud del camp per recórrer:

Sector Públic Administratiu

Total Sector Públic

Nº Factures

Nº Factures

160.000

Més d’1 milió
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Beneficis de la factura electrònica
 La implantació de la factura electrònica permet:
 als proveïdors reduir el cicle de lliurament de factures i registrar
e idències de recepció
evidències
recepció, a banda de la reducció
red cció de costos en la gestió de
factures, i d’errors de manipulació.
 a les entitats públiques, reduir els terminis de tramitació i posada a
disposició de les factures a la Tresoreria, així com disposar de millor
informació a efectes de gestió i de comunicació amb els proveïdors.
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Desplegament
 Actualment 140 entitats de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic poden
rebre factures electròniques.
 Durant el primer trimestre 2015 es farà efectiva la implantació a la majoria d’entitats
d entitats
del sector públic de la Generalitat (àmbit més ampli que el de la Llei 25/2013.
 En el decurs de l’any 2015 la factura electrònica s’estendrà a la totalitat del sector
públic, incloent aquells col·lectius que per la seva naturalesa requereixen d’un
tractament particular:


Concerts sanitaris a càrrec del CATSALUT.



Centres educatius públics.
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Format de les factures electròniques
 Les factures electròniques han de presentar-se en format XML segons el model
Facturae, versions 3.2 o 3.2.1, publicat per l’Administració General de l’Estat, sense
perjudici d’altres formats acceptats pel servei e.FACT.
http://www facturae gob es/
http://www.facturae.gob.es/

Les factures que no compleixin amb l’esquema facturae es rebutgen.
 Les factures electròniques trameses a la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic han d’incloure un indicador del servei o aprovisionament:


En el Sector Administratiu han d’indicar el número d’expedient en
l’element FileReference.



La resta d’ens del Sector Públic poden regular els indicadors adients a la seva
relació amb proveïdors: expedient
expedient, comanda (ReceiverTransactionReference) i/o
albarà (DeliveryNoteNumber).

 La data de la factura no p
pot ser p
posterior a la data del registre.
g
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Circuit de la factura electrònica en l’àmbit de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
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Canals de suport a proveïdors
1. Consultes tècniques relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la
factura electrònica:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses

2. Consultes relacionades amb el contingut comercial de la factura, i els indicadors
de servei o aprovisionament (codi d’expedient o d’altres).
Les consultes han d’anar adreçades als sol·licitants del bé o servei.
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Canals de suport a proveïdors
3. Consultes relacionades amb la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat i
el seu sector públic:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES

4. Espai web de comunicació amb proveïdors incloent la consulta de l’estat de la
factura tramitada:
h //
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagaments/
i
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www.gencat.cat

