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Instruccions
INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA MUNICIPAL D’IMPULS DE LA FACTURA 
ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I DE LES ENTITATS 
DEPENENTS

Exposició de Motius

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 té com a objectius agilitzar 
els procediments de pagament als proveïdors i donar certesa de les factures 
pendents de pagament existents, com elements clau per a millorar la 
competitivitat de les empreses. En la seva disposició final quinta estableix el seu 
caràcter bàsic i resultant d'aplicació per a totes les Administracions Públiques.

La Llei establia que a partir del 15 de gener de 2015, totes les Administracions 
Públiques han de rebre de forma obligatòria les factures dels seus proveïdors per 
via electrònica, amb les excepcions que en ella es determinen. 

Per altra banda, el 13 de novembre de 2014 el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya publicava l’Acord del Govern, GOB/151/2014 d’11 de novembre, sobre 
el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, i declara servei 
e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), punt general 
d’entrada de factures electròniques.

L'Ajuntament de Barcelona, conscient de la importància de garantir i millorar els 
terminis de pagament als seus proveïdors i de la gestió eficient i transparent dels 
recursos públics, des del mes de juliol 2014, va establir els mecanismes necessaris 
per tal facilitar als proveïdors la presentació de les factures electrònicament.

Per últim, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, avança en la línia que tots els procediments de les 
administracions i les relacions amb el ciutadà, siguin electrònics.

És en aquest marc, en el qual s’estableix que a partir de l’1 de gener de 2018 
únicament s’acceptaran per part de l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats 
depenents factures en format electrònic. 

A tal fi, es dicta la present instrucció:

Primer. Objecte

L’objecte de la present instrucció és establir el procediment de transició respecte 
l’obligatorietat de la factura electrònica com a forma de pagament de les 
obligacions municipals.

Segon. Àmbit d’aplicació

La present instrucció serà d’aplicació a l’Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms, ens públics, societats mercantils, consorcis i fundacions 
amb participació majoritària de l’Ajuntament.

Tercer. Fases de la transició

1) A partir de l’1 de juliol de 2017, únicament s’acceptaran en format paper 
aquelles factures d’import igual o inferior a 5.000 euros, o bé, que 
independentment del seu import, hagin estat emeses amb anterioritat al 30 de
juny. 
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2) A partir de l’1 de gener de 2018, no s’acceptarà cap factura en format paper, 
amb data factura posterior al 31 de desembre de 2017.

Per a qualsevol excepció, la unitat gestora haurà d’informar a la Gerència de 
Recursos, i requerirà informe favorable de la Intervenció General.

3) En aquells supòsits en què es rebi la mateixa factura en suport paper i 
electrònicament, l’òrgan gestor serà el responsable de tramitar la factura 
electrònica i retornar a l’emissor la factura en format paper deixant constància del 
seu retorn.

Quart. Implementació

El desenvolupament dels processos d’implantació de la factura electrònica i les 
incidències que se’n derivin, recaurà en els òrgans competents de la Gerència de 
Recursos, la Gerència de Presidència i Economia i de l’Institut Municipal 
d’Informàtica.

Disposició final. Entrada en vigor 

La present Instrucció entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en la 
Gaseta Municipal. 


