[REGSOR]
[firma]

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Informe sobre la facturació electrònica a l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols durant l’any 2017

Codi de Verificació electrònic: 27aee30b-9427-4fc3-9e17-b28578a6640d

L’any 2017 l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i els dos organismes autònoms han
tingut habilitada recepció de factures electròniques mitjançant el portal EFACT,
proporcionat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, que s’integra amb el
nostre programari de gestió comptable, l’aplicatiu SICALWIN de l’empresa SAGE
Aytos.
El número de factures electròniques rebudes l’exercici 2017 ha estat el següent:
Entitat
Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols (P1717000B)
Escola de Música (P671002G)
Emissora Municipal (P6717004C)

Total
factures
6.276

Factures elec.
rebudes
4.984

Factures elec.
registrades
3.569

Factures elec.
rebutjades
1.088

139
77

127
61

86
56

41
5

En quant a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, es pot analitzar el servei de factura
electrònica amb els següents paràmetres :
Canal de recepció
Atès que els proveïdors tan poden lliurar les factures a la nostra bústia d’EFACT com
dipositar-les en FACE o altres plataformes privades que estan enllaçades tècnicament
amb EFACT, podem veure que la plataforma utilitzada ha estat:
Directament EFACT : 2.294
FACE : 511
Altres plataformes privades : 2.179
Termini de registre de factures
A partir de la data de lliurament a EFACT i respecte la data de registre al nostre sistema
comptable sobre l’exercici 2017 podem comptabilitzar:
4.097 factures han estat registrades el mateix dia ( 82,20 % )
870 factures s’han registrat entre un i dos dies ( 17,46% )
17 factures s’han registrat en més de dos dies ( 0,34% )
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Rebuig de factures
De les 1088 factures rebutjades, 348 han estat per errors de format o relacionats amb el
lliurament telemàtic de la factura, bàsicament pels següents motius:
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Factures duplicades o ja lliurades ( 142 )
Errors en el format o els subtotals ( 24 )
Error manca de codis DIR3 ( 71 )
La resta de motius de rebuig de factures van més associats a la gestió, amb motius com
la manca de concreció dels serveis contractats, manca de desglòs o preus unitaris i
factures retornades per indicació de l`àrea gestora

El responsable de l’àrea d’atenció al ciutadà i administració electrònica,
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