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Benvolgut/da proveïdor/a,
La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu el foment
de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. I la Llei Estatal 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic,
regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de
gener de 2015.
A partir d’aquesta data haureu de lliurar les vostres factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del
sector públic de Catalunya.
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT
Recordeu que a més dels requisits legalment establerts, les factures que ens trameteu, han de contenir
l’indicador de servei o aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura:

•

Número d’expedient o encàrrec (FileReference)

D’altra banda, les dades de la nostra entitat que necessiteu són les següents:
ENTITAT

CIF

DIR3

OFICINA
COMPTABLE

Servei
Servei
Meteorològic
Q0801167H A09006204 Meteorològic
de
de Catalunya
Catalunya

ÒRGAN
DIR3
GESTOR
Servei
Meteorològic
A09006204
A09006204
de
Catalunya

DIR3

UNITAT
TRAMITADORA
Servei
Meteorològic de
Catalunya

Podeu trobar la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector públic en l’espai web de comunicació amb proveïdors
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagaments/
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Podeu adreçar les consultes relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la factura electrònica al
servei e.FACT del Consorci AOC
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses
Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el contingut comercial de la factura i els
indicadors de servei o aprovisionament a les persones de contacte que us han sol·licitat el bé o servei.
No dubteu consultar-nos qualsevol aclariment a traves de la nostra oficina d’impuls a la factura electrònica a
l’enllaç següent:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES
Disculpeu pel retard en la tramesa de la informació.
Cordialment,

CPISR-1
Roger Pujolar
Fulquet
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