
 

 

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Introducció 
 
Cada vegada més s’exigeix a les empreses que emetin i rebin les factures en format electrònic. 
 
En l’àmbit de l’empresa pública cal tenir en compte la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i la llei 09/2018 FACEB2B. Totes dues obliguen les administracions a 
transmetre les factures en format electrònic. Actualment molts ajuntaments i entitats públiques ja exigeixen 
totes les factures en format electrònic, independentment de l’import. 
 
En l’àmbit de l’empresa privada, l’emissió i recepció de factures en format electrònic, reverteix en una millora 
en els processos administratius i en una optimització de recursos que es tradueix en un estalvi de costos. 

 
Descripció 
 
Us oferim una solució de facturació electrònica  fàcil, oficial i segura, en vàries modalitats que s’adapten a les 
necessitats de la vostra empresa.  
 
Es tracta d’una plataforma de gestió administrativa, sincronitzada amb clients i proveïdors, que permet emetre i 
rebre factures, facilitant l'accés a la informació als gestors i amb els requisits imprescindibles de la factura 
electrònica. 

 
Modalitats:  
 
1. Pla bàsic (gratuït). Permet fer factures i gestionar-les en funció de les necessitats de l’empresa. 

 
2. Premium (pagament). Incorpora més funcionalitats com: 

a. Adjuntar fitxers (albarà, certificat d’obra, TC2, Excel, comanda). 
b. Custodia la factura segons requisits legals (5 anys). 
c. Permet treballar amb importació de factura (format xml). 

 Modalitat professional : per enviament de factures.  
 Modalitat Business: per enviar i rebre factures.  
 

3. Enterprise:  Integració  de la factura electrònica en el sistema de gestió de l’empresa. Sistema senzill i 
potent per a l’intercanvi massiu de documents, de manera totalment segura, amb altres sistemes, com SAP, 
Microsoft Dynamics NAV o Sage. Modalitat molt interessant per aquelles empreses que emeten o reben 
moltes factures l’any. També permet enviar els registres al Subministrament Immediat d'Informació (SII) a 
l'AEAT i a les diputacions forals, així com enviar i rebre documents electrònics de forma massiva. 

 
 Destinataris 
 
Servei adreçat a totes les empreses amb necessitat d’emetre o rebre segons els requisits de facturació 
electrònica i especialment interessant per a empreses amb més de 3.000 factures/any emeses o rebudes. 

 
 Preu 
 
Pla basic. Gratuït 
Premium. Quota anual en funció de la modalitat. 
Enterprise. Projecte a mida. 

 
 Contacte 
 
Àrea d’Informació, Serveis Empresarials i Consultoria 

Tel: 937 451 260 - A/e: serveis@cambrasabadell.org 
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