
 
 

 

 
 

Presentació de factures electròniques a 
Nostraigua 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 
A continuació es descriuen els requeriments pel que fa a la presentació de factures 

que té establerts a l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua. 

 

En aplicació de 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, els 

proveïdors de l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua, han de presentar les 

seves factures en format electrònic. 

 

 
TRAMITACIÓ 

 
 

Com presentar una factura en format electrònic. 
 

L’únic format de factura electrònica admès per NOSTRAIGUA és el que proposa el 

Ministeri d’Hisenda, anomenat Factura·e. Existeix una aplicació d’escriptori per a 

cada un dels sistemes operatius més habituals (Windows/Linux/MacOS) que permet 

generar factures en aquest format i es pot descarregar gratuitament des d’aquesta 

ubicació. 

 

En el manual de l’eina s’explica detalladament com configurar aquest programa, 

així com també les instruccions detallades per generar les factures en el format 

indicat. 

 

Enllaç a la pàgina de Factura·e: 

https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx 

 

Enllaç al manual per la creació de les factures en format Factura·e: 

www.nostraigua.cat/wp-

content/uploads/2020/08/Creaci%C3%B3%20factures%20Facturae.pdf 

 

L’AOC també disposa d’un apartat amb tota la informació per la generació i la 

creació de factures electròniques: 

https://www.aoc.cat/portal-suport/efact-empreses-base-

coneixement/idservei/efact_empreses/#crear 

 

https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx
https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx
http://www.nostraigua.cat/wp-content/uploads/2020/08/CAT_manualUsuariPortalReceptor.pdf
https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://www.nostraigua.cat/wp-content/uploads/2020/08/Creaci%C3%B3%20factures%20Facturae.pdf
http://www.nostraigua.cat/wp-content/uploads/2020/08/Creaci%C3%B3%20factures%20Facturae.pdf
https://www.aoc.cat/portal-suport/efact-empreses-base-coneixement/idservei/efact_empreses/#crear
https://www.aoc.cat/portal-suport/efact-empreses-base-coneixement/idservei/efact_empreses/#crear


 
 

 

 

Factura·e: com configurar les dades del receptor de la factura 
Un cop dins del programa Factura·e, quan s’està generant una nova factura, les 

dades sobre el receptor a les que fa referència el manual són les següents: 

 

Pestanya: General  

Identificador (No editable, numerador assignat automàticament) 

Id. Fiscal Q4300259A 

Raó Social Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua 

Nom comercial NOSTRAIGUA (opcional) 

 

Pestanya: Adreça (fiscal)  

Adreça Crtra. de Colldejou, s/n 

Codi Postal 43300 

Població Mont-roig del Camp 

Província Tarragona 

País Espanya 

 

Pestanya: Registre  

No cal complimentar-la  

 

Pestanya: Contacte  

No cal complimentar-la  

 

Pestanya: FACe  

En aquest apartat s’han de definir els centres administratius 

del receptor que tramitaran respectivament la recepció, 

pagament i fiscalització de la factura. En el cas de 

NOSTRAIGUA, el codi DIR3 és el mateix en els 3 casos 

 

Receptor LA0011622 

Pagador LA0011622 

Fiscal LA0011622 

 

 
On s’han de presentar les factures. 
 

➢ Persones obligades a presentar les factures en format electrònic: 

A partir del 15 de gener de 2015 –i segons l’art. 4 de la Llei 25/2013- l’ús de 

la factura electrònica és obligatori pels proveïdors de l’administració 

pública que siguin: 

1. Societats Anònimes 

2. Societats de Responsabilitat Limitada 

3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 

nacionalitat espanyola 

4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori 

espanyol en els termes que estableix la normativa tributària 

5. Unions Temporals d’Empreses 

6. 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 



 
 

 

Estan exemptes d'aquesta obligació les factures amb un import inferior a 

5.000,00 €.  En aquest cas podeu trobar un tràmit disponible a través d’aquest 

enllaç de la Seu Electrònica de Nostraigua mitjançant l’opció [ENVIEU LA 

VOSTRA FACTURA EN PDF]. 

Presentació de factures 

E.FACT (Plataforma EACAT) 

- Les factures s’han de presentar telemàticament a través de la bústia de 

lliurament E-fact del Consorci de l’AOC. Feu el tràmit clicant a l’enllaç en 

la bústia de lliurament de e-fact: https://efact.eacat.cat/bustia/ 

 

L’e.FACT es el servei de factura electrònica de les administracions públiques 

catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part 

dels seus proveïdors. 

 

SEU ELECTRÒNICA 

 

- També es poden presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de 

Nostraigua a través de l’enllaç [ENVIEU LA VOSTRA FACTURA EN FORMAT 

FACTURA-E] 

 

 

➢ Persones NO obligades a presentar les factures en format electrònic 

Els subjectes no inclosos en l’article 4, NO estan obligats a relacionar-se 

electrònicament amb l’administració, doncs poden presentar les factures de la 

següent forma: 

- En format paper de manera presencial a qualsevol de les oficines de 

Nostraigua o mitjançant el correu electrònic adminstracio@nostraigua.cat  

- En format electrònic a través de la Seu Electrònica de Nostraigua 

mitjançant aquest enllaç: https://nostraigua.eadministracio.cat/e-invoice.1 a 

través de l’enllaç [ENVIEU LA VOSTRA FACTURA EN PDF] 

 

Documentació que cal presentar 

 
➢ Factura electrònica generada des de l’aplicatiu Factura·e, signada 

digitalment i exportada a fitxer amb extensió .xsig. 

 

➢ Adjuntar PDF de la factura en format de l’empresa, amb el concepte dels 

treballs especificats 

 

Al concepte de la factura s’ha d’incloure necessàriament el número d’expedient de 

contractació i l’objecte del contracte. 

 

En el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s’ha de presentar 

la documentació acreditativa. 

 

https://nostraigua.eadministracio.cat/e-invoice.0
https://efact.eacat.cat/bustia/
https://nostraigua.eadministracio.cat/e-invoice.0.1
https://nostraigua.eadministracio.cat/e-invoice.0.1
mailto:adminstracio@nostraigua.cat
https://nostraigua.eadministracio.cat/e-invoice.1


 
 

 

 

Devolució de factures 
 

No es registraran aquelles factures que continguin dades incorrectes o ometin 

dades que impedeixin la seva tramitació. 

 

Quan no es presti la conformitat a una factura registrada, es retornarà al proveïdor 

i s’anotarà en el registre comptable de factures el motiu del rebuig. 

 

 

 

Com consultar l’estat d’una factura electrònica 
 
- A través d’Eacat 

Per consultar l'estat de la factura, és molt important que l'empresa aporti la 
informació de manera exacta dels camps següents: número de factura 
(tots els dígits), any fiscal, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i import 
total de la factura. 

Bústia de Factures electròniques (pestanya Consulteu l'estat) 

 
- A través de la Seu Electrònica de Nostraigua 
 

Enllaç Seu Electrònica:  https://nostraigua.eadministracio.cat/info.0 
 

Dins l’apartat Carpeta Electrònica – Consulta de factures 

 

 
 
 

 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=136
https://nostraigua.eadministracio.cat/info.0


 
 

 

 

 

 

 
IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA 
 
 
Per identificar-se i per signar formularis a la Seu electrònica és necessari un 

certificat digital o sistema d’identificació per pin dels admesos a la nostra 

plataforma. 

 

Enllaç a: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-

frequents/certificats-digitals/ 

 

Les persones que tramiten com a representants d’altres persones físiques o 

jurídiques han de fer-ho amb un certificat de representació o acreditar-la 

documentalment 

 

➢ Per a entitats 

Com obtenir un certificat digital de representant de persona jurídica de la 

FNMT? 

 

Enllaç a pàgina de Fàbrica de Moneda  timbre: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-

representante/persona-juridica 

 

 

➢ Per a empreses 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados 

https://certificatdigital.com 

 

 

➢ Per a persones físiques 

https://www.idcat.cat 

https://www.dnielectronico.es 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados 

 

Recomanació a les persones físiques: 

 

 

 

 

En cas de dubtes sobre la presentació de factures podeu adreçar-vos al 

Departament d’Administració de l’entitat a través del correu electrònic 

administracio@nostraigua.cat o a través dels telèfons 977837686 o al 

977810386 

 

 

        

   

      

  

Sistema fàcil i àgil d'identificació  

  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://certificatdigital.com/
https://www.idcat.cat/
https://www.dnielectronico.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
mailto:administracio@nostraigua.cat
https://idcatmobil.seu.cat/
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/ajuda-idcatmobil

