
FACTURA electrònica
Una nova eina que facilita el 
pagament als nostres proveïdors

Suma 
avantatges
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En sintonia amb la iniciativa promoguda 

per la Comissió Europea, i tal com estipula 

la Llei 25/2013, de 27 de desembre, la 

Diputació de Barcelona i el Consorci AOC 

han desenvolupat una plataforma que 

permet enviar factures telemàticament les 

24 hores del dia, qualsevol dia de l’any.

Suma 
avantatges

Menys 
temps 
en la 
tramitació 

Més 
agilitat 
en el 
cobrament

La factura electrònica facilita la recepció 
immediata i, conseqüentment, n’agilita el 
pagament: la normativa vigent obliga les 
administracions públiques a atendre els 
pagaments en el termini de 30 dies.

Menys 
despesa  
de paper  

Més eficiència
i més 
sostenibilitat

Les factures electròniques permeten prescindir del 
paper. Això comporta una millor eficiència en la gestió, 
ja que s’eviten els errors de les entrades manuals i, a 
més a més, t’estalvia despeses mentre ajudes a fer 
que el món sigui una mica més sostenible.

Menys 
dependència  
de factors externs 

Més control 
del procés de 
tramitació

Ja no cal patir per si el missatger ha lliurat la 
factura, per si qui l’ha de rebre l’ha enregistrada 
i acceptada o per si s’ha traspaperat: podràs 
conèixer en tot moment quin és l’estat de 
tramitació i planificar millor la tresoreria.

A partir del 15 de gener de 2015, la majoria de proveïdors de l’Administració 
pública hauran de presentar, obligatòriament, factura electrònica. 

Us encoratgem a consultar-ne els requeriments tècnics a la nostra web, i també 
a inscriure-us-hi abans de fer la vostra primera tramesa electrònica. 

Com més aviat comencis a facturar electrònicament, 
més ràpid podràs beneficiar-te d’aquests avantatges

www.diba.cat

Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies

Intervenció General
rambla de catalunya, 126, 4a planta
08008 Barcelona

Entra a diba.cat/efact i veuràs que tot són avantatges.



En sintonía con la iniciativa promovida por 

la Comisión Europea, y tal como estipula 

la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, la 

Diputación de Barcelona y el Consorcio 

AOC han desarrollado una plataforma que 

permite enviar facturas telemáticamente 

las 24 horas del día, todos los días del año.

Suma 
ventajas

Menos 
tiempo 
en la 
tramitación 

Más 
agilidad 
en el cobro

La factura electrónica facilita la recepción 
inmediata y, en consecuencia, agiliza el pago: 
la normativa vigente obliga a las 
administraciones públicas a atender los pagos 
en el plazo de 30 días.

Menos 
gasto  
de papel  

Más eficiencia
y más 
sostenibilidad

Las facturas electrónicas permiten prescindir del 
papel, lo que redunda en una mejor eficiencia en la 
gestión, ya que se evitan los errores de las entradas 
manuales y, además, te ahorra gastos mientras 
ayudas a que el mundo sea un poco más sostenible.

A partir del 15 de enero de 2015, la mayoría de proveedores de la 
Administración Pública deberán presentar, obligatoriamente, factura electrónica. 

Te animamos a consultar los requisitos técnicos en nuestra web, así como  
a darte de alta antes de hacer tu primer envío electrónico. 

Cuanto antes empieces a facturar electrónicamente, 
más rápido podrás beneficiarte de estas ventajas

www.diba.cat

Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies

Intervenció General
rambla de catalunya, 126, 4a planta
08008 Barcelona

Entra en diba.cat/efact y verás que todo son ventajas.

Menos 
dependencia  
de factores externos 

Más control 
del proceso de 
tramitación

Ya no hace falta sufrir por si el mensajero ha entregado 
la factura, por si quien la tiene que recibir la ha 
registrado y aceptado o por si se ha traspapelado: 
podrás conocer en todo momento el estado de la 
tramitación y planificar mejor la tesorería.
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