
  

 

 
 
 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER PODER REALITZAR LA PRESENTACIÓ 

DE LA FACTURA ELECTRÒNICA 

 

 

 

Que és una factura electrònica? 

La facturació electrònica és un equivalent funcional de la factura en paper i consisteix 

en la transmissió de les factures o documents anàlegs entre emissor i receptor por 

mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a un altre), 

signats digitalment amb certificats reconeguts. 

 

Marina de Badalona, S.A. té el procediment per admetre factures electròniques 

(eFACT), mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per via 

telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l'any. 

 

Avantatges 

Les factures electròniques tenen plena validesa legal i permeten prescindir del paper, 

amb un important estalvi de costos (d’impressió, transport, emmagatzematge...), 

contribuint a fer un món més sostenible. Aporten una major eficiència en la gestió, 

s’eviten errors per les entrades manuals. Es redueix el temps de tramitació. 

 

A més, podreu conèixer en tot moment quin és l’estat de tramitació de les vostres 

factures, si ja han estat enregistrades i acceptades, i podreu planificar millor la vostra 

tresoreria. 

 

Dades bàsiques 

Les nostres dades fiscals són les següents: 

 

Marina de Badalona, S.A. 

Port Esportiu i Pesquer de Badalona 

Edifici de Capitania 

08912 Badalona 

NIF: A62288154 

 

La factura electrònica haurà d’indicar, a més dels camps obligatoris del facturae, els 

camps següents: 

 

• El número d’expedient o número de comanda assignat a l’adjudicació. 

• La descripció de l’obra o serveis prestats. 

• En el cas d’execucions d’obra que compleixin els requisits del subjecte passiu, 

s’haurà d’indicar al camp “legalLiterals” del facturae “inversió del subjecte 

passiu”. Aquest camp també s’utilitzarà, si s’escau, per indicar que la factura 

està exempta o que no està subjecta a IVA. 

 

Addicionalment les factures podran anar acompanyades de relacions detallades dels 

serveis que la composen. 

 

Per validar la factura és imprescindible omplir la informació en els camps 

corresponents, si la informació no està en el lloc corresponent es procedirà al retorn 

de la mateixa. 

 

Recordar-vos que les factures s’han de presentar com a màxim el dia 5 del mes 

següent, a la data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a aquesta 



  

 

 
 
 

 
data, es considerarà com a data a tots els efectes, la de l’últim dia del mes de llur 

recepció 

 

Com enviar factures electròniques a Marina de Badalona, S.A.? 

Les factures electròniques que gestiona Marina de Badalona, S.A., s’han d’entregar 

per el sistema eFact de l’AOC (Administració Oberta de Catalunya). 

 

• La bústia de lliurament de les factures en format electrònic de Marina de 

Badalona, S.A. és: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1533 

 

Des de d’aquesta mateixa bústia de lliurament també podreu consultar l’estat de 

tramitació de les vostres factures. 

 

Els codis DIR3 de Marina de Badalona, S.A. per a la presentació de factures 

electròniques són: 

 

Codi òrgan gestor: LA0000016 Òrgan gestor: Marina de Badalona. 

Codi unitat tramitadora: LA0000016 Unitat tramitadora: Marina de 

Badalona. 

Codi oficina comptable: LA0000016 Oficina comptable: Marina de 

Badalona. 

 

Les factures que no compleixin totes aquestes condicions seran retornades amb el 

corresponent retard al venciment que això impliqui. Per qualsevol qüestió al 

respecte no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça de 

correu electrònic administracio@marinabadalona.cat, o telefònicament al 93 

3207500. 

 

Requisits tècnics 

 

Format de les factures 

Només es poden admetre factures confeccionades d’acord amb les especificacions 

del format facturae 3.2, signades electrònicament mitjançant un certificat digital 

reconegut. Les especificacions d’aquest format les podeu trobar a www.facturae.es 

 

Alternatives per confeccionar les factures 

Molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació 

electrònica (consulteu el vostre proveïdor). 

 

Com a alternativa, disposeu de diverses opcions, com ara: 

 

Una aplicació en línia i gratuïta, encara que molt simple, però que us permet generar 

una factura electrònica en format facturae, i que podeu trobar a 

www.hazteunafacturae.com. 

 

Mitjançant complements de facturació electrònica disponibles per a Microsoft Word 

2007, Word 2010 i Excel 2010 que podeu descarregar de franc des de 

http://factoffice.codeplex.com o http://offinvoice.codeplex.com. 

 

Programari gratuït disponible a www.pimestic.cat . 
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