
Guia sobre l’administració 
electrònica per a empreses, 
persones autònomes i 
associacions



Introducció
Estem en una època de transició cap a l'administració
electrònica, que afecta tots els àmbits.

És un camí sense retorn, com ho és fer la declaració de la 
renda al web de l'agència tributària, obtenir la vida laboral al 
de la seguretat social, dipositar els comptes al registre 
mercantil, etc.
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Sense esperes

Rapidesa i agilitat en la 
petició del servei requerit

Qualsevol hora del dia

Accessibilitat als serveis
públics 24 hores els 7 
dies de la setmana

Qualsevol lloc

Eliminació de la 
necessitat de desplaçar-
se físicament a 
l’Ajuntament d'Amposta

3

Beneficis de les gestions en línia

... a banda dels efectes beneficiosos que representa per la medi ambient la reducció de l’ús del paper



Llei 39/2015
Article 14. 

Els col·lectius estan obligats a  relacionar-se per internet amb totes 
les administracions públiques a finals de 2018.
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Normativa



Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les
administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment
administratiu els subjectes següents:
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a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la
col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les
administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En
tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de
la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.

Normativa
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Relacionar-se 
per internet
1 Tràmits

Fer tràmits electrònics o 
presentar sol·licituds.

2 Factures

Presentar factures 
electròniques.

3 Notificacions

Rebre notificacions 
electròniques. 
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Relacionar-se 
per internet
1 Tràmits
Fer tràmits electrònics o 
presentar sol·licituds.

2 Factures

Presentar factures 
electròniques.

3 Notificacions

Rebre notificacions 
electròniques. 
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Tràmits
Fer tràmits electrònics o presentar sol·licituds.

1
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amposta.cat/tramits

tramitació electrònica
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Place your screenshot here
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Avís per 
correu 
electrònic

tramitació electrònica



Place your screenshot 
here
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Avís per SMS

tramitació electrònica
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Relacionar-se 
per internet
1 Tràmits

Fer tràmits electrònics o 
presentar sol·licituds.

2 Factures
Presentar factures 
electròniques.

3 Notificacions

Rebre notificacions 
electròniques. 

19



Factures
Presentar factures electròniques els proveïdors.
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Què és?
La factura electrònica és una 
factura que no utilitza el paper 
com a suport, sinó un fitxer 
informàtic. 

Incorpora la signatura electrònica 
per tal de garantir la integritat de 
la informació continguda
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facturació electrònica
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Beneficis
Redueix els costos

Estalvi del temps i personal 
en tasques que no aporten 
valor. S'estalvia en paper, 
segells i ensobrat. 
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Optimitza els processos

Agilització dels terminis de 
pagament en permetre que la 
factura entri abans al circueit 
de validació

Eliminació del rebuig de 
factures per errors en el seu 
contingut. Es valida en el 
moment d’introduir-la

Reducció d’errors

Plenes garanties a la recepció 
i registre de factures per part 
de l’Ajuntament. 
La comptabilitat i l’adminis-
tració són automàtiques. 
Dades de qualitat, sense 
errors

facturació electrònica

Millor gestió i control

Permet obtenir informació en 
temps real. Es redueix el 
temps de gestió. És un procés 
més ràpid. Presa de decisions 
de manera més àgil

Integració amb ERPs. 
Optimització de la tresoreria. 
Recursos financers (factoring
i confirming)



Beneficis
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Integració amb ERPs. 
Optimització de la tresoreria. 
Recursos financers (factoring
i confirming)

facturació electrònica



Sense esperes

Rapidesa i agilitat en la 
petició del servei requerit

Qualsevol hora del dia

Accessibilitat als serveis
públics 24 hores els 7 
dies de la setmana

Qualsevol lloc

Eliminació de la 
necessitat de desplaçar-
se físicament a 
l’Ajuntament d'Amposta
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Beneficis de les gestions en línia

... a banda dels efectes beneficiosos que representa per la medi ambient la reducció de l’ús del paper



Quan és obligat facturar 
electrònicament ? 

L’obligació de facturar electrònicament a l’Ajuntament de 
les empreses és per imports superiors a 5.000 euros.
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Professionals

Persones físiques amb indepen-
dència de la quantia de les seves 
factures emeses. 

Qui no està obligat?
Persones jurídiques

Quan les seves factures emeses 
tinguin un import no superior a 
5.000€. 
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No obstant qualsevol proveïdor podrà presentar les factures en format 
electrònic sigui quin sigui el seu import, si així ho desitja.



Factures electròniques

Presentació de factures 
electròniques al punt general serà
el de l’Administració de l’Estat
(FACe)

Només  s’accepten dos tipus de 
factures

Factures en paper

Al Registre General de 
l’Ajuntament d’Amposta, situat a la 
Plaça de l’Ajuntament, 3-4, 1er pis, 
d’Amposta
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No s’accepten factures per correu-e, ni altres formats



Com puc generar una factura 
electrònica?
És un fitxer informàtic en format Facturae. Està signat
electrònicament per garantir la integritat del contingut de la
factura, però no la seva autoria.

Per aquesta raó, la factura electrònica pot ser signada per
l’emissor, o pot delegar-se la signatura en un prestador de
serveis de facturació.
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Crear i enviar poques factures, 
sense necessitat de certificat
digital :

● B2B Router: Sense necessitat 
de certificat digital.

● Pimefactura: Solucions de la 
patronal PIMEC. També permet 
pujar factures electròniques 
creades.

Quines solucions gratuïtes existeixen 
per crear i enviar factures?

Solucions només per crear:

● www.facturae.gob.es: Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

● Complements per a Microsoft 
Word 2010.

● FacturaDirecta by Conductiva: 
Servei al núvol amb gratuïtat 
limitada. 
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Empreses especialitzades com: 

● eFACTURA-Seres (fins a 3 
factures mensuals), 

● TS-FACTURA de T-Systems, 
EdasFActuras (ZeroComa), 

● CAMERFACTURA (Camerfirma), 
baVel (Voxel Group) 

● EDIVERSA (Intercambio 
Electrónico de Documentos, SL)

Solucions de pagament

Algunes entitats bancaries t'ho 
poden gestionar de manera 
gratuïta o per un import reduït, 
com ara:_

● CAIXAFACTURA (La Caixa) 

● BS Factura (Banc Sabadell)
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L01430141
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Serà necessari que a cada factura a l’Ajuntament 
d’Amposta hi figurin les següents unitats o codi DIR 3

Oficina comptable

L01430141 
(Intervenció)

Òrgan gestor

L01430141 
(Alcaldia)

Unitat tramitadora

L01430141 
(Intervenció)

facturació electrònica



FACe
Presentació de factures electròniques al 
punt general serà el de l’Administració de 
l’Estat (FACe)

face.gob.es
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Normativa ● Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació.

● Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la 
qual es regulen els requi- sits funcionals i 
tècnics del registre comptable de factures 
de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la 
LFAC. Especialment l'annex II sobre les 
regles de validació de les factures 
electròniques.

● Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la 
qual es regulen les condicions tècniques i 
funcionals que ha de reunir el punt general 
d’entrada de factures electròniques.

● Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls 
de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector 
públic (LFACT).

● Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACA). En particular els artícles
2, 14.2, 16.5 i 16.8 i el primer punt de la 
disposició addicional primera.

● Bases d'execució del pressupost del Consell 
Insular de Menorca de l'exercici 2017 (BEP). 
En particular les bases: 18.1 (Documents 
necessaris i suficients per al reconeixement 
d'obligacions) i 18.2 (Tràmits).
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https://youtu.be/89yK-bifpZs https://youtu.be/atL_4-8Q3n4
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http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualproveedores
https://www.sage.com/es-es/blog/infografia-factura-tradicional-vs-factura-electronica-estas-son-las-principales-diferencias/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-podem-crear-e-factures/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Facturacion_Electronica/Facturacion_Electronica.shtml
https://infoautonomos.eleconomista.es/facturas/factura-electronica/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica/
https://seuelectronica.l-h.cat/gDocs/facturaElectronica_cat.pdf
http://www.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=46581
https://youtu.be/89yK-bifpZs
https://youtu.be/atL_4-8Q3n4


Relacionar-se 
per internet
1 Tràmits

Fer tràmits electrònics o 
presentar sol·licituds.

2 Factures

Presentar factures 
electròniques.

3 Notificacions
Rebre notificacions 
electròniques. 
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Notificacions
Rebre notificacions electròniques. 

3



Casos d’us a 
empreses
Licitacions, 
autoritzacions, registres, 
subvencions, resolucions, 
decrets, notificacions per 
a contractació, etc.

A les empreses els
interessa reduir el temps
de tramitació.

Cal consentiment previ
de l’empresa , o bé es 
regula la obligatorietat.

40
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Servei de notificacions 
d’actes administratius

Per mitjans 
electrònics

Adreçat a la
ciutadania i empreses

No requereix de 
certificat electrònic

Què és l’eNOTUM?



Place your screenshot here
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Notificació tradicional

notificació electrònica
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Preferentment les 
notificacions seran 
electròniques.

Generalment, no 
requereix de certificat
electrònic

Les AAPP han d’enviar un 
avís al dispositiu/adreça
electrònica de 
l’interessat, per informar-
lo de la posada a 
disposició d’una e-
notificació
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Característiques

notificació electrònica



Permet
Conèixer el diposit d’una 
notificació per canals no 
formals (correue electrònic 
i/o SMS)

Llegir el contingut de les 
notifiacions i obtenir una 
còpia impresa.

Descarregar tots els
documents associats a una 
notifiació electrònica (la 
resolució, la notificació, 
l’acceptació o rebuig, etc.).
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Veure la llista de 
notifiacions dipositades I
l’organisme emissor.

Rebutjar una notificació
abans d’obrir-la.

notificació electrònica



Beneficis
Immediatesa en la 
notificació, no fan falta 
reintents

Incrementar eficiència i 
eficàcia

Estalvi costos materials i 
personals
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S’envia un avís al dispositiu o 
adreça electrònica de 
l’interessat, per informar-lo 
de la posada a diposició d’una 
e-notificaciò

Servei més ràpid i àgil Més proximitat a la 
ciutadania.

notificació electrònica



Sense esperes

Rapidesa i agilitat en la 
petició del servei requerit

Qualsevol hora del dia

Accessibilitat als serveis
públics 24 hores els 7 
dies de la setmana

Qualsevol lloc

Eliminació de la 
necessitat de desplaçar-
se físicament a 
l’Ajuntament d'Amposta
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Beneficis de les gestions en línia

... a banda dels efectes beneficiosos que representa per la medi ambient la reducció de l’ús del paper
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Identificació amb certificat

Un certificat digital ( com per 
exemple IDCat o DNIe) reconegut I
classificat per CAT-Cert-Agencia 
catalana de certifiació.

Per accedir a les 
teves notificacions

Identificació sense certificat

Contrasenya d’un sol ús que rebrà 
al seu correu-e o telèfon mòbil.
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Place your screenshot here
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Avís per 
correu 
electrònic

notificació electrònica



Place your screenshot here
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Avís per 
correu 
electrònic

notificació electrònica
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Avís per SMS
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Identificació amb certificat

Un certificat digital ( com per 
exemple IDCat o DNIe) reconegut I
classificat per CAT-Cert-Agencia 
catalana de certifiació.

L’ajuntament d’Amposta, de forma 
habitual (2019), envia les notificacions 
que es pot veure amb contrasenya

Identificació sense certificat

Contrasenya d’un sol ús que rebrà 
al seu correu-e o telèfon mòbil.
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Place your screenshot here
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Identificació 
sense 
certificat

notificació electrònica



Place your screenshot here

57

Identificació 
sense 
certificat

notificació electrònica



Place your screenshot here
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Identificació 
sense 
certificat

notificació electrònica



Place your screenshot here
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Identificació 
sense 
certificat

notificació electrònica



Place your screenshot here
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Identificació 
sense 
certificat

notificació electrònica



Place your screenshot here
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Identificació 
sense 
certificat
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Identificació amb certificat

Un certificat digital ( com per 
exemple IDCat o DNIe) reconegut I
classificat per CAT-Cert-Agencia 
catalana de certifiació.

Altres administracions, tot i que demanin certificat, si l’organització 
no té CIF sinó NIF, es pot utilitzar l’idCAT mòbil amb un codi que 
t’envien al mòbil o al correu electrònic, per exemple els persones 
autònomes que no són empresa

Identificació sense certificat

Contrasenya d’un sol ús que rebrà 
al seu correu-e o telèfon mòbil.

62

notificació electrònica



63

notificació electrònica



64

notificació electrònica



65

notificació electrònica



66

notificació electrònica



67

notificació electrònica



69

notificació electrònica



70

notificació electrònica



Normativa
● Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels

mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya.

● Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic.

● Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la 
qual es modifica el text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, aprovat pel Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en 
matèria sancionadora.

● Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACA). 

● Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del Sector Públic. 

● Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

● Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions
públiques a Catalunya.
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