
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

ACORD del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de 24 de 
novembre de 2021, pel qual s’aprova la Instrucció sobre la factura electrònica 

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Compta-
ble de Factures en el Sector Públic té com a objectius agilitzar els procediments de pagament als pro-
veïdors 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 cinquena estableix el seu caràcter 
bàsic i resultant d'aplicació per a totes les Administracions Públiques. Aquesta llei estableix que des 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.  

La finalitat d’aquesta instrucció és regular el procediment de tramitació i anotació de les factures en el 
registre comptable de factures, de conformitat amb la normativa, de forma que es converteixi en un 
instrument àgil i eficaç per a conèixer en cada moment la xifra real d’obligacions pendents de pagament 
del Consorci d’Educació de Barcelona i, per tant, si es compleixen els terminis fixats a la Llei 3/2004, 
del 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i a l’article 216 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a més d’oferir les dades necessàries per al càlcul 
del període mig de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

El Consell de Direcció, en ús de les funcions i facultats establertes a l’article 10 dels estatuts, aprovats 
pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, en relació amb l’article 14 i), a proposta de la Gerència, 

ACORDA: 

1. Aprovar la Instrucció sobre la factura electrònica al Consorci d’Educació de Barcelona, que figura 
annexa. 

2. Fer públic el present Acord relatiu a la Instrucció sobre la factura electrònica al Consorci d’Educació 
de Barcelona 

Barcelona, 24 de novembre de 2021 
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Instrucció sobre la factura electrònica al Consorci d’Educació de Barcelona. 

La Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril del 2014, relativa a la fac-
turació electrònica en la contractació pública forma part del procés de modernització de l’administració  
pública europea. Aquesta directiva obliga als estats membres de la UE acceptar  factures electròniques 
en els contractes públics. La Directiva encarrega a l’organisme de  normalització europeu pertinent la 
elaboració d’aquesta norma europea pel model de dades  semàntics destinats als elements essencials  
de una factura electrònica.  

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Compta-
ble de Factures en el Sector Públic té com a objectius agilitzar els procediments de pagament als pro-
veïdors 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 cinquena estableix el seu caràcter 
bàsic i resultant d'aplicació per a totes les Administracions Públiques. Aquesta llei estableix que des 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. 

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. 

En data 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, on es declara el servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), 
com el punt general d'entrada de factures electròniques. 

L’ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, modificada per l’ordre VEH/138/2017, de 29 de juny, regula 
el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

El Consorci d’Educació de Barcelona està integrat en el sistema d’informació econòmic financer corpo-
ratiu de la Generalitat de Catalunya, GECAT que amb la regulació del procediment de tramitació i ano-
tació de les factures en el Registre comptable de factures, que s’efectua mitjançant l’ordre 
ECO/306/2015, el sistema GECAT permet conèixer d’una manera més rigorosa i exacta el volum real 
de la despesa i el control de la morositat. 

Sota aquest escenari es dicta la present instrucció, la finalitat de la qual és  regular el procediment de  
tramitació i anotació de les factures en  el registre  comptable de factures, de conformitat amb la norma-
tiva esmentada, de forma que es converteixi en un instrument àgil i eficaç per a conèixer en cada mo-
ment la xifra real d’obligacions pendents de pagament del Consorci d’Educació de Barcelona i, per tant, 
si es compleixen els terminis fixats a la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la que s’estableixen me-
sures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i a l’article 216 del Reial decret legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a 
més d’oferir les dades necessàries per al càlcul del període mig de pagament definit en el Reial decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa  la metodologia de càlcul del període mig de paga-
ment a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos a la  Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.  

D’acord amb tot això anteriorment exposat, s’estableix: 

Primer. Objecte 

L'objecte de la present instrucció és determinar l'obligatorietat, a partir de l’1 de gener de 2022, d’emis-
sió de factura  electrònica  com a forma  de pagament  de les obligacions del Consorci d’Educació 
de Barcelona. 
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Segon. Àmbit d'aplicació 

La present instrucció serà d'aplicació al Consorci d’Educació de Barcelona 

Disposició final. Entrada en vigor 

La present Instrucció entrarà en vigor l’endemà al de la seva publicació. 
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