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Informe sobre la facturació electrònica a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
durant l’any 2018
L’any 2018 l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i els dos organismes autònoms
gestionats 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 rebudes l’exercici 2018 a les tres entitats ha estat el següent:
Entitat
Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols (P1717000B)
Escola de Música (P671002G)
Emissora Municipal (P6717004C)

Total
Factures
registrades
6.199

Electròniques

Paper

%
Electròniques

5.092

1.107

82,14

175
75

113
56

62
19

64,57
74,67

En relació a l’Ajuntament, del que es disposa més informació, la informació sobre l’ús
de la utilització de la factura electrònica es pot analitzar amb diversos indicadors:
Canal de recepció
Atès que els proveïdors tan poden lliurar les factures a la nostra bústia d’EFACT com
dipositar-les en FACE, que està enllaçada tècnicament amb EFACT, podem veure que
la plataforma utilitzada ha estat:
EFACT : 5.070
FACE : 666
Termini de registre de factures
A partir de la data de lliurament a EFACT per part del proveïdor i especte la data de
càrrega al nostre sistema comptable, moment a partir del qual l’Ajuntament disposa de
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la informació sobre la factura, aquest any 2018, del total de 5.092 factures que s’han
registrat, trobem:
4.513 factures han estat registrades el mateix dia ( 88,63 % )
446 factures s’han registrat entre un i dos dies ( 8,76 % )
133 factures s’han registrat en més de dos dies ( 2,61 % )
Rebuig de factures
De les 1.339 factures rebutjades, 131 han estat per errors de format o relacionats amb el
lliurament telemàtic de la factura, bàsicament pels següents motius:
Factures duplicades o ja lliurades ( 6 )
Errors en el format o els subtotals ( 67 )
Error manca de codis DIR3 ( 58 )
La resta de motius de rebuig de factures van més associats a la gestió, com la manca de
concreció dels serveis contractats, factures fora de període o que manca el període
facturat, manca de desglossament o preus unitaris i factures retornades per indicació de
l`àrea gestora.

El responsable de l’àrea d’atenció al ciutadà i administració electrònica,
[Firma02-01]
[ Document signat electrònicament ]

Sant Feliu de Guíxols, 7 de juny de 2019
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