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IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 
 

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre 
Comptable de Factures en el Sector Públic té com a principals objectius agilitzar els procediments de 
pagament als proveïdors i donar certesa de les factures pendents de pagament, com a elements clau 
per tal de facilitar la competitivitat de les empreses.  
 
La Llei establia que, a partir del 15 de gener de 2015, totes les Administracions Públiques, incloses les 
Universitats, havien de rebre de forma obligatòria les factures dels seus proveïdors per via electrònica, 
amb les excepcions que en ella venien determinades. 
 
Per altra banda, el 13 de novembre de 2014, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava 
l'Acord de Govern, GOB/151/2014 d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures 
electròniques de Catalunya, i declara el servei eFACT, del Consorci de l'Administració Oberta de 
Catalunya (AOC), com  a punt general d'entrada de factures electròniques. 
 
Igualment, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, avança en la línia de que tots els procediments de les administracions siguin electrònics. 
 
Per últim, l'Ordre VEH/138/2017 de 29 de juny del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, va eliminar el llindar de 5.000 euros per facturar 
electrònicament. 
 
La Universitat de Barcelona, conscient de la importància de garantir i millorar els terminis de pagament 
als seus proveïdors i de la gestió eficient i transparent dels recursos públics, va establir, a partir del  15 
de gener de 2015, els mecanismes necessaris per tal de facilitar als seus proveïdors la presentació de  
factures electròniques. 
 
En aquest marc, la Universitat de Barcelona vol donar un impuls definitiu a la facturació electrònica i 
establir-la com a únic procediment de pagament per a tots aquells proveïdors que, d'acord amb 
la normativa vigent, estiguin obligats a emetre-la. Igualment, la Universitat de Barcelona vol 
fomentar el seu ús entre els proveïdors que, encara que per llei no estan obligats, tenen el dret de 
facturar electrònicament. 
 
Per tant, us comuniquem que, a partir de l'1 de gener de 2020, no s'acceptarà cap factura en 
format paper o PDF amb data posterior al 31 de desembre de 2019, d'aquells proveïdors que, 
d'acord amb la normativa vigent, estiguin obligats a emetre facturació electrònica: 
 

a) Societats anònimes;  
b) Societats de responsabilitat limitada;  
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat 
espanyola;  
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els 
termes que estableix la normativa tributària; e) unions temporals d’empreses;  
f) Agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons 
de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat 
hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions. 

  
 
 
 
 
         Barcelona, 9 de maig de 2019 
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