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1. INTRODUCCIÓ  
 
El tractament de la factura electrònica de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic es basa en l’acció combinada de dos sistemes d’informació, e.FACT i GEFACT, 
i dels corresponents sistemes de comptabilització i tramitació. 
 

 El servei e.FACT del Consorci AOC és el Punt General d’Entrada de les 
Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya 

 GEFACT, promogut pel Departament d’Economia i Coneixement, és el 
sistema que custodia les factures electròniques de la Generalitat de 
Catalunya i el seu Sector Públic, i les posa a disposició dels sistemes 
econòmic financers per a la seva tramitació, ja sigui en mode manual a 
través d’un portal receptor de factures o en mode integració de sistemes a 
través de serveis web. 

 Els sistemes economicofinancers gestionen l’anotació de la factura en 
els Registres Comptables de Factures, i el procés de comptabilització i 
aprovació de les factures. 

 L’estat de les factures es visualitza a través del lloc web PCED Consulta 
de l‘Estat de Pagament dels Documents, sense perjudici que també es 
puguin consultar a través del servei e.FACT en la seva condició de punt 
general d’entrada. 
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2. CIRCUIT DE FACTURA ELECTRÒNICA 
A continuació es mostra el circuit de factura electrònica de la Generalitat de Catalunya: 
 

 
 
 Com entregar les factures electròniques al servei e.FACT? 
 

 El punt general d’entrada de factures electròniques del Sector Públic de Catalunya és 
el servei e.FACT del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) el 
qual:  

o Realitza la validació sintàctica de les factures. 
o Registra les factures en el registre electrònic administratiu d’entrada/sortida 

(s@rcat). 

 Recepció de les factures al GEFACT 
 
GEFACT, promogut pel Departament d’Economia i Coneixement, és el sistema que custodia 
les factures electròniques de la Generalitat de Catalunya i el sector públic, i les posa a 
disposició de les entitats per a la seva tramitació. 
Un cop rebudes les factures, GEFACT s’encarrega de: 

 La seva custòdia. 
 Posar-les  a disposició de les entitats mitjançant: 

 Servei web, en el cas d’entitats amb sistemes integrats a GEFACT. 
 Portal de recepció manual per a la resta d’entitats que no estiguin integrades. 

 Recollida de les factures pels sistemes econòmic-financers 
 
Les entitats són responsables de recollir les factures del GEFACT per a la seva gestió. 
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Els sistemes econòmic financers gestionen l’anotació de la factura en els Registres 
Comptables de Factures, i el procés de comptabilització i aprovació de les factures.  
 
GEFACT deixa les factures a disposició de les entitats que les recullen mitjançant: 
 

 Connexió de sistemes a través de serveis web. Els sistemes es connectaran amb 
el GEFACT per recollir les seves factures pendents de processar i enregistraran les 
dades de la factura en el registre comptable de factures, on haurà de seguir la 
tramitació de la factura segons el procediment actual. 

 Accés al portal receptor de factures. El receptor es connectarà manualment al 
Portal del Receptor de Factures de la Generalitat, i es descarregarà les factures 
electròniques (format pdf i xml). El receptor registrarà la factura en el seu registre 
comptable tal com ho fa per a una factura en paper. 

 
 Comunicació dels estats de les factures 
 
L’entitat receptora de la factura electrònica té l’obligació d’informar un mínim d’estats 
de les factures al proveïdor.  
Els estats mínims que s’han de comunicar són:  

 Registrada (estat que comunica automàticament e-Fact enl fer el registre 
administratiu d’entrada) 

 Registrada en el RCF (registre comptable de factures) 

 Comptabilitzada l’obligació reconeguda 

 Pagada 

 Rebutjada 

 Anul·lada (circuit no implementat encara) 
L’actualització de l’estat de factures es pot realitar via: 

 Connexió de sistemes a través de serveis web. Els sistemes es connectaran al 
GEFACT per comunicar els canvis d’estats de les factures al proveïdor. 

 Connexió a través del portal receptor de factures. El receptor es connectarà 
manualment al Portal del Receptor de Factures GEFACT, i actualitzarà els estats de 
les factures, mitjançant funcionalitats per realitzar canvi d’estats per lots de factures. 

 
GEFACT comunicarà a eFact l’actualització d’estats.  Per A aquelles factures que han estat 
trameses pel FACe (Punt general d’entrada de factures de l’estat), el servei eFACT 
comunicarà els canvis d’estat al FACe. 
 

Publicació dels estats de les factures 
 
Addicionalment, l’estat de les factures electròniques es publica al web del Departament 
d’Economia i Coneixement, a la Consulta d’estat de pagament de documents (PCED), des 
del qual el proveïdor podrà fer el seguiment de l'evolució de la factura des del registre fins al 
pagament: 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagaments/ 

3. PORTAL DEL RECEPTOR DEL SECTOR PÚBLIC 
 
L’accés al Portal del Receptor del sector públic, requereix disposar d’un dels certificats 
digitals de persona física acceptats pel sistema de gestió d’identitats i control d’accés als 
recursos de la Generalitat de Catalunya (GICAR), o bé estar donat d’alta en el Directori 
Corporatiu de la Generalitat de Catalunya i disposar d’un usuari i paraula de pas actius.  

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagaments/
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La llista d’entitats de certificació que han estat classificades pel Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya es troba disponible a l’adreça següent: 
 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-certificats 

 
Per donar d’alta una identitat al directori corporatiu o bé comprovar si una identitat està 
donada d’alta i activa al directori, cal adreçar-se al Gestor GDI de l’entitat en cas d’existir i, 
de no ser així, al corresponent Gestor GDI del departament d’adscripció.  Per conèixer quin 
és el vostre Gestor GDI, podeu adreçar una consulta al Servei d’Atenció a Usuaris 
sau.ctti@gencat.cat , especificant “9.34 GICAR”, en l’assumpte del correu, seguit del motiu 
de la vostra consulta. 
 
S’accedeix al Portal del Receptor del sector públic, a través de les següents adreces 
web: 

 Intranet:  http://ecofin.intranet.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava 

Per les entitats que estan en la xarxa XCAT de la Generalitat de Catalunya 
  

 Internet: https://ecofin.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava 
 
Un cop s’accedeix al Portal, apareix la pantalla d’autenticació dels usuaris. Les formes 
d’autentificar-se són amb certificat digital o amb codi d’usuari i contrasenya, en aquest darrer 
cas, l’usuari ha d’estar donat d’alta en el directori corporatiu.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop l’usuari s’ha identificat correctament, només té accés a les dades de la seva 
entitat.  Les actuacions que podrà realitzar en el Portal dependran de les autoritzacions de 
què disposi.  Hi ha dues tipologies d’usuari: 
 

- Accés total. Podrà descarregar les factures, actualitzar l’estat de les factures i 
consultar les factures. 
 

- Accés de consulta. Podrà consultar les factures. 
 
Les pestanyes disponibles al Portal són les següents: 
 

 Factures pendents. Permet recollir totes les factures pendents de l’entitat. Mentre 
l’entitat tingui factures pendents de recollir, l’usuari no podrà navegar a les pestanyes 
de notificació del canvi d’estat i cerca de factures.  

 Notificació canvi d’estat. Permet modificar massivament el canvi d’estat de les 
factures a partir d’un fitxer excel. 

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-certificats
mailto:sau.ctti@gencat.cat
http://ecofin.intranet.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava
https://ecofin.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava
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 Cerca de factures. Permet cercar les factures que ha rebut l’entitat, descarregar de 
forma individual la informació de factures i generar el fitxer excel per realitzar la 
notificació massiva dels canvis d’estats. 

 Informació factura electrònica. Conté documentació sobre la normativa de factura 
electrònica, així com d’altres documents de referència. 

 

3.1 Accés total al portal (usuari d’actualització) 

 
Els usuaris amb accés total, accediran a la pestanya “Factures pendents”, sempre que 
l’entitat tingui factures pendents de recollir. No podran navegar pel portal ni realitzar cap 
acció fins que totes les factures pendents siguin recollides i es confirmi la recepció de 
les mateixes. 
 
3.1.1 Recollida de factures pendents 
 
La recollida de factures pendents s’ha de realitzar a la pestanya “Factures pendents”. 
 

 
 
 
La funcionalitat de recepció de les factures obliga a realitzar la recepció de totes aquelles 
factures pendents de recollir l’entitat. Per descarregar les factures i tota la informació 
relaciona amb aquestes s’ha de prémer el botó                   . A continuació es genera el fitxer 
DescargarFactPend.ZIP, que conté els següents fitxers: 
 

 Fitxer de la factura original en format facturae que ha lliurat el proveïdor 
 Fitxer PDF, que correspon a la representació en PDF del fitxer de la factura que ha 

enviat el proveïdor. 
 Els diferents documents adjunts relacionats amb les factures, en el cas que hi hagin. 

  

 
 
Un cop s’ha obtingut correctament el fitxer ZIP que conté tota la informació de les factures,  
s’ha de marcar el flag                                                                i prémer el botó              .... 
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Mentre l’usuari no confirmi que ha obtingut el fitxer, les factures constaran en el Portal com 
“Pendents de rebre per l’entitat” i no serà possible navegar per les diferents opcions del 
Portal. 
En el cas que l’entitat no tingui factures pendents de recollir, es mostra el missatge “No hi ha 
factures pendents de recollida”, i l’usuari podrà navegar per les diferents opcions del Portal. 
 
S’ha de tenir present que el sistema GEFACT no rebutja cap factura que s’ha enregistrat en 
el registre administratiu, però realitza una sèrie de verificacions de la factura per si la factura 
no és correcte, en cas que aquesta factura tingui alguna incidència es marca en la factura. 
Les validacions que realitza el GEFACT estan descrites en el punt 3.1.2 Notificació del canvi 
d’estat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Notificació del canvi d’estat de les factures electròniques 
 
És obligatori comunicar els canvis d’estat de les factures als proveïdors que han 
presentat les factures en el Punt central d’entrada de factures de la Generalitat Catalunya i 
els seu sector públic.  
Els diferents estats de les factures són els següents: 
 

 Registrada: La factura electrònica ha estat rebuda en el Punt general d'entrada de 
factures i ha estat registrada administrativament d’entrada, proporcionant el codi i 
data de registre al proveïdor. Aquest estat l’informarà l’e-Fact en el moment de fer el 
registre. La factura queda pendent de recollida pel sistema receptor. 

 Registrada en RCF: La factura electrònica ha estat rebuda i registrada en el registre 
comptable de factures de l'oficina comptable destinatària. 

 Conformada: El servei o aprovisionament associat a la factura ha estat validat. La 
informació d’aquest estat no és obligatòria, tot i que si s’informa, serà publicat i 
per tant, visible per al proveïdor. 

 Comptabilitzada l'obligació reconeguda: L'obligació de pagament derivada de la 
factura ha estat comptabilitzada. 

 Pagada: L'obligació de pagament derivada de la factura ha estat pagada, s’ha 
d’indicar la data del pagament. 

 Rebutjada: L'oficina comptable o la unitat tramitadora han rebutjat la factura, s'ha 
d'indicar la data del rebuig i el motiu del rebuig. 

 
Addicionalment als estats de les factures que es comuniquen als proveïdors, existeix 
l’estat: 

 Lliurada. Identifica que la factura ha estat lliurada al sistema receptor.  Les factures 
queden en aquest estat després que l’entitat descarregui les factures i premi el botó 
de confirmació que ha obtingut el fitxer de les factures. Aquest estat no es comunica 
al proveïdor. 

 
  

Els usuaris no poden seleccionar les factures que volen recollir.  Es baixen totes les 
factures que estan pendents de rebre per l’entitat, i per tant, s’aconsella centralitzar la 
recepció de les factures en un usuari i que aquest sigui l’encarregat de distribuir les 
factures entre els diferents responsables de gestionar-les dins l’entitat. 
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Els canvis d’estat lògics pels quals ha de passar una factura de forma seqüencial, es 
mostren en la següent taula. 
 

 
 
(*) El registre administratiu d’entrada el realitza e-Fact 
(**)  Aquest estat és tècnic.  No es comunica al proveïdor.  
(***) És un estat opcional, que no cal informar 
 
 
 
 

 
 
Per poder realitzar el canvi d’estat és necessari que prèviament s’hagi generat un fitxer excel 
amb les factures per a les quals es vol informar un canvi d’estat. Aquest fitxer s’obté 
mitjançant la Cerca de factures (veure punt 3.1.3), a través d l’opció Generar fitxer 
notificació canvi estat. 
 
 
 
 
 
 
Per realitzar el canvi d’estat de les factures, els camps que es poden complimentar són: 
 

 Nou estat factura. S’ha d’identificar el nou estat de la factura, els valors possibles 
són: Registrada RCF, Conformada, Comptabilitzada l’obligació reconeguda, Pagada, 
Rebutjada. 

 Data Estat Factura. S’ha d’informar amb el format DD/MM/AAAA.  És obligatori 
informar-la en cas que el nou estat sigui Pagada o Rebutjada.  En qualsevol dels 
estats ha de coincidir amb la data que figuri al registre comptable de l’entitat. 

 Motiu rebuig. S’indica el motiu del rebuig.  És obligatori informar-lo. 
 Observacions integritat factura. El GEFACT realitza les següents verificacions i 

informa en cas de trobar algun problema (en cap cas rebutja la factura, per tal que 
aquesta sigui registrada en el registre comptable de factures de l’entitat): 

  

No obstant això, el Portal permet informar qualsevol canvi d’estat dels possibles estats 
futurs, tot i que si no es tracta de l’estat esperat, mostra un missatge d’avís. 

Id.factura Nou Estat Factura

Data Estat 

Factura 

(dd/mm/aaaa)

Motiu Rebuig CIF Proveïdor Raó Social Proveïdor
Nº Registre 

Administratiu

Data Registre 

Administratiu
Estat Inicial

Número 

factura
Data factura Import factura Observacions integritat factura

09030d5e8041421f Registrada RCF B80526213 NEWFLOORS 9038/65/2015 14/01/2015 Lliurada 3 08/01/2015 247.094,10

09030d5e80414d62 Registrada RCF B63911325 sofer accesorios, sll 9038/66/2015 14/01/2015 Lliurada 12 12/01/2015 2.473,00

09030d5e80414f45 Registrada RCF B80526213 NEWFLOORS 9038/67/2015 14/01/2015 Lliurada 13 13/01/2015 12,1

09030d5e80414f47 Pagada 12/01/2015 S0811001G Generalitat de Catalunya 9038/68/2015 14/01/2015 Lliurada 14 13/01/2015 24.200,00

09030d5e80414f74 Rebutjada 13/01/2015 Error en l'import de la factura B63911325 sofer accesorios, sll 9038/69/2015 14/01/2015 Lliurada 15 13/01/2015 9.825,00 GEF019-El total de la factura no coincideix amb la suma d'imports parcials.

http://preproduccio.ecofin.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava/action/findFacturas?method=downloadFitxerCanviEstat
http://preproduccio.ecofin.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava/action/findFacturas?method=downloadFitxerCanviEstat
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Nom de la validació Descripció 

GEF024. Validació dígit de control Per als CIF/NIF espanyols dels proveïdors, es realitzarà la validació del dígit de 
control 

GEF018. Sumatori d’imports nets 
correctes 

El sumatori dels imports nets de les línies de detall coincideix (amb una mínima 
tolerància) amb el total net de la factura.  

GEF019. Total factura El total de la factura és coherent amb el còmput total d’imports nets, descomptes, 
càrregues, taxes i retencions. 

GEF020. Verificació vigència tipus 
IVA 

Els % d’IVA són vàlids segons la data de la factura.  

 
Un cop s’ha complimentat el fitxer Excel amb els nous canvis d’estat que es volen realitzar, 
s’han de pujar al Portal els canvis a través de la pestanya “Notificació canvi estat”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha de prémer el botó                                 , i a continuació s’ha de seleccionar el fitxer del 
canvi d’estats que s’haurà guardat prèviament en local. 
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Un cop seleccionat el fitxer, s’ha de prémer el botó de                  . 
Al final del procés es mostra un informe del resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Indica que s’ha realitzat correctament el canvi d’estat 
       Indica que s’ha realitzat el canvi d’estat, però hi ha alguna observació 
 No s’ha realitzat el canvi de l’estat, informant del motiu 
 
 

3.1.3 Cerca de factures 
 

La pestanya “Cerca de factures” permet cercar les factures electròniques de les entitats a 
partir de diferents filtres. 
 

 

 
En prémer el botó de cerca es mostren les factures que ha rebut l’entitat que compleixen els 
criteris de selecció introduïts anteriorment.  
A continuació és mostra el resultat d’una cerca. 
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Un cop s’ha obtingut la relació de factures electròniques que compleixen els criteris de 
selecció, es pot realitzar la descàrrega individual de la informació d’una factura. S’ha de fer 
clic a la icona corresponent de la línia de la factura: 
 

Per obtenir el PDF de representació de la factura 
Per obtenir el fitxer de factura original (format xml de facturae) tramès pel proveïdor a 
l’entitat 
Per descarregar els diferents documents adjunts a la factura, si existeixen. 

 
En posicionar-se sobre una línia de factura i clicar sobre la icona       , mostra  informació 
detallada de la factura 
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En la carrega de la factura el GEFACT realitza una sèrie de verificacions (punt 3.1.2 
Notificació del canvi d’estat), si s’ha produït un error s’observa en el camp “Comentari estat”.  
En el camp “Rastre de canvis d’estat” s’indica els diferents canvis d’estat de la factura.  
 
Addicionalment als criteris de selecció de cerca simple, existeixen més criteris de selecció en 
l’opció de cerca avançada. 
 

 
 
A partir de les factures mostrades, segons els criteris de selecció utilitzats, es pot generar el 
fitxer Excel de canvi d’estat, que serà el que s’utilitzarà per realitzar els canvis d’estat de les 
factures electròniques. Per obtenir aquest fitxer s’ha de prémer Generar fitxer notificació 
canvi estat, i a continuació es genera el fitxer excel FitxerNotificacioCanviStat.  
 

3.2 Accés al portal amb usuari de consulta 

Els usuaris de consulta, podran consultar les factures de l’entitat encara que aquesta tingui 
factures pendents de descarregar.  
Aquests usuaris no tindran accés a les pestanyes Factures pendents, ni Notificació de 
canvis d’estat. 
 

3.3 Informació de factura electrònica 

 
En la pestanya Informació de factura electrònica es pot obtenir documentació referent a la 
normativa de factura electrònica i altres documents de referència. 
 

 
 

3.4 Evolutius pendents 

 

http://preproduccio.ecofin.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava/action/findFacturas?method=downloadFitxerCanviEstat
http://preproduccio.ecofin.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava/action/findFacturas?method=downloadFitxerCanviEstat


   
   
  
   19/01/2015 20:01:00 

 

Manual Usuari Portal Receptor Factures Electrònica v3  Pàgina: 14 / 14  

  

Actualment s’està treballant per habilitar una nova funcionalitat, que permetrà rebre per 
correu dos nivells d’avisos: 
 

 Avís de recepció de factures: recepció d’un correu electrònic diari informant que hi 
ha factures pendents de recollir. En concret el correu que es rebrà serà similar al 
següent: 

 
Tema: GEFACT - Notificació de recepció de factura/es  
 
Benvolgut/da, 
El servei GEFACT li comunica que s’han rebut factures electròniques (nom de 
l’entitat) que estan pendents de recollir, a data dd-mm-aaaa hi ha xx factures 
pendents de recollir per un import de XXX €. 
Els usuaris autoritzar a descarregar factures electròniques a l’entitat, han de 
descarregar les factures en el portal mitjançant el “Portal del receptor del sector 
públic” en la següent adreça WEB: 
 
Intranet:  http://ecofin.intranet.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava 
Per a les entitats que estan en la xarxa XCAT de la Generalitat de Catalunya 
  
Internet: https://ecofin.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava 
 
Si teniu qualsevol incidència amb el servei, podeu adreçar-vos al nostre Servei 
d'Atenció a l’usuari (Suport GEFACT: gefact.eco@gencat.cat) 
 
Rebeu una cordial salutació, 
GEFACT 

 
 

 Escalat d’avís de recepció de factures: recepció d’un correu electrònic en cas de 
fer més de dos dies (període orientatiu subjecte a canvis) que l’entitat no descarrega 
factures. 

http://ecofin.intranet.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava
https://ecofin.gencat.cat/ecofin_consultaefactura/AppJava

