Benvolgut/da proveïdor/a,
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, regula l’ús de la factura electrònica en el sector públic i determina l'obligació de presentació
de factura electrònica a partir del 15 de gener de 2015.
El passat 30 de març de 2017, l’Ajuntament de Barcelona va publicar a la Gaseta Municipal la instrucció d’Impuls de
la factura electrònica on s’informa de les fases finals per rebre factura electrònica per part del propi Ajuntament,
dels seus organismes autònoms, ens públics, societats mercantils, consorcis i fundacions.
1. A partir de l’1 de juliol de 2017, únicament s’acceptaran en format paper aquelles factures d’import igual
o inferior a 5.000€, o bé que independentment del seu import, hagin estat emeses amb anterioritat al 30 de
juny.
2. A partir de l’1 de gener de 2018, no s’acceptarà cap factura en format paper amb data posterior al 31 de
desembre de 2017.
Podeu lliurar les vostres factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) en la
seva condició de punt general d’entrada de factures electròniques del sector públic de Catalunya.
La combinació de codis DIR3 pel Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona és la següent
ROL
DIR3

Oficina Comptable
A09006501

Òrgan Gestor
A09006501

Unitat Tramitadora
A09006501

Recordeu que, a més dels requisits legalment establerts, les factures que envieu sempre han de complir els
requeriments següents:


Han d’incloure el número de comanda informat des del MACBA: ReceiverTransactionReference.



La data de la factura no podrà ser posterior a la data de registre.

Les consultes relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la factura electrònica les podeu adreçar a
l’Oficina d’Impuls de la Factura Electrònica: efactura@gencat.cat
Si les vostres consultes estan relacionades amb el contingut comercial de la factura i números de comanda les heu
de continuar adreçant a les persones de contacte que us han sol·licitat el bé o servei des del MACBA.
Podeu trobar informació sobre la factura electrònica i sobre portals gratuïts per confeccionar-la a:


Espai web de comunicació amb proveïdors del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya; trobareu tota la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit del sector públic 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica/



Espai web de l’Ajuntament de Barcelona, el qual mitjançant conveni amb PIMEC, Patronat de la Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya, facilita un portal de serveis gratuït per a la confecció de factures electròniques.
En el següent enllaç trobareu com donar-vos d’alta en aquest servei i les instruccions per al lliurament de factures
electròniques a través servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/facturacio



Espai web del MACBA. A l’apartat del perfil del contractant, el trobareu al peu del web 
http://www.macba.cat/ca/perfil-contractant

Si ho necessiteu també podeu contactar amb el MACBA mitjançant el correu electrònic a: comptabilitat@macba.cat.

Atentament,
Gestió Econòmica - MACBA - juny de 2017

