
 

 
 
Manual d’ús per a la presentació de factures electròniques a l’Ajuntament de 
Granollers 
 

Els proveïdors de l’Ajuntament de Granollers han de presentar les seves factures en format 
electrònic. Així doncs, no cal imprimir-les ni desplaçar-se a les oficines municipals. Les factures 
s’han d’enviar en format factura-e (xml).  

Es recomana la utilització del format factura-e perquè és el sistema més eficient. Les 

empreses i els professionals s’estalvien les tasques d’impressió i enviament de la factura, i 
l’Ajuntament s’estalvien les tasques d’entrada manual de la informació de la factura als seus 
sistemes.  

El Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Granollers és eFact: 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=97 
 

Com generar una factura electrònica en format factura-e?  

Factura-e es un format creat i promogut pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 

que permet guardar de manera estructurada la mateixa informació que hi ha en una factura en 
paper, amb l’avantatge que es pot enviar telemàticament i que elimina la necessitat d’entrar 
manualment les dades al seu receptor.  

Per garantir la seva autenticitat i integritat la factura en format factura-e haurà de portar la 
signatura electrònica del seu emissor. Es pot signar amb un certificat digital de persona jurídica 
o bé de persona física.  

Per signar electrònicament les factures, l’emissor ha de disposar d’un certificat digital. Els 

més utilitzats son el certificat de la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) i el DNI 
electrònic. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7) emet idCat. Més informació aquí 

 

Per a generar les vostres factures en format factura-e disposeu de les següents opcions:  

Opció 1: En cas que genereu les vostres factures amb algun programari estàndard, de 

tipus ERP, consulteu amb el vostre proveïdor si existeix la opció de generar-les en 
format factura-e. Es possible que el vostre programari també tingui la opció d’enviar les 
factures.  
 

Opció 2: Podeu utilitzar algun dels serveis gratuïts que existeixen a la xarxa. Haureu 
d’entrar les dades de la vostra factura i n’obtindreu el fitxer, en format factura-e, que 
haureu de presentar a l’Ajuntament o a alguna de les seves empreses municipals.  

www.b2brouter.net (Existeix la possibilitat que delegeu la signatura en 
l’empresa que gestiona aquest servei. D’aquesta manera no us cal disposar 
d’un certificat digital)  

http://www.hazteunafacturae.com 

Opció 3: El Ministeri d’Hisenda posa a la vostra disposició un programari gratuït que us 

http://www.facturae.es/
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=97
http://firmaelectronica.gob.es/
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=593&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN=21


 

podeu descarregar i instal·lar al vostre ordinador. Entrant les dades de la vostra factura 
en aquest programa podreu obtenir la factura en format factura-e que haureu de 
presentar a l’Ajuntament o a alguna de les seves empreses municipals.  

Pas 1.-Accediu a http://www.facturae.es 

Pas 2.-Aneu a l’apartat “Formato facturae” , “Descarga de aplicación de 
escritorio” .  

Pas 3.-Aneu a l’opció “Descargar aplicaciones” al final de la pàgina. Des 
d’aquesta mateixa pàgina podeu verificar els requisits tècnics del programari i 
descarregar-vos la Guia d’usuari i la Guia ràpida.  

Pas 4.-Seleccioneu l’enllaç corresponent al vostre sistema operatiu (Windows, 
Linux o MacOS). Us descarregareu un fitxer comprimit que us permetrà 
instal·lar el programari en el vostre ordinador.  

 
Opció 4: Utilitzeu el servei de facturació electrònica de la vostra entitat bancària. La 
majoria d’entitats bancàries ofereixen als seus clients el servei de facturació 
electrònica. Aquests tipus de serveis acostumen a ser de pagament.  

Cada fitxer facturae només pot contenir una sola factura.  

No s’admeten fitxers facturae amb més d’una factura.  

Més informació sobre com generar una factura electrònica a:  

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-
Empreses/Crear-enviar-e-Factures  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Com presentar una factura electrònica en format factura-e a l’Ajuntament de 
Granollers? 

 

Pas 1.-Accediu a la Seu electrònica municipal:  

https://seuelectronica.Granollers.cat  

Pas 2.-Aneu al Presentació de factures dins la 3ª columna “Oficina virtual” o bàner  

 

 

 

 

 
 
Pas 3. -Seleccioneu enviament de factures 
 

 
 



 

 

 

Pas 4.-Afegiu l’arxiu o arxius xml que conté la factura electrònica amb el botons “Tria un fitxer” i 
“Afegeix”  

 

 

 

Fet això, la factura xml apareix al camp “Factures a enviar”. En aquest punt, cal afegir una 
adreça de correu i fer clic a enviar per acabar el procés d’enviament. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntes freqüents 

DIR 3 Ajuntament de Granollers L01080961. 

DIR3 Patronat del Museu de Granollers LA0006735 

 

Adreces enviament factures electròniques a Ajuntament i grup municipal 

Ajuntament de Granollers  https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=97 

Patronat del Museu de Granollers  https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=963 

Granollers Audiovisual    https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=279 
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