MANUAL D’ENVIAMENT
DE FACTURES A
AJUNTAMENT DE
L’ESCALA PER A LA
COMPTABILITAT 2020

Antecedents:
A partir de l’1 de gener del 2020 desapareixen tots els CIFs d’Organismes Autònoms
dependents de l’Ajuntament de l’Escala, que eren:
•
•
•
•

P1700045F – PATRONAT D’ESPORTS
P1700046D – PATRONAT DE MITJANS DE COMUNICACIO
P1700068H – AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I TURISTIC
P1700085B – INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIO

Per tant amb comptabilitat 2020 no hi pot haver cap factura destinada a algun
d’aquests CIFs.
En comptes de CIFs, s’haurà d’indicar a quina UT (Unitat de Treball) va destinada, en
cas contrari es rebutjaran.
Recordeu que s’han de proporcionar les dades de facturació a l’Ajuntament en cas que
no s’hagi fet anteriorment o bé s’hagin modificat. Això es realitza mitjançant Registre
d’Entrada Electrònic amb la Fitxa de Tercer.
El llistat d’UTs és el següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA0014556 - Hisenda i Règim Intern
LA0014557 - Urbanisme, infraestructures i mobilitat
LA0014558 - Medi Ambient
LA0014559 - Promoció Econòmica, Turística i Comerç
LA0014560 - Comunicació
LA0014561 - Noves Tecnologies
LA0014562 - Educació
LA0014563 - Serveis Públics
LA0014564 - Seguretat
LA0014565 - Patrimoni Històric i Cultural
LA0014566 - Promoció i Acció Cultural
LA0014567 - Esports i Salut
LA0014568 - Serveis Socials
LA0014569 - Joventut i Ocupació

A l’hora d’enviar la factura electrónica, hi ha tres camps a informar:
•
•
•

Oficina comptable
Òrgan gestor
Unitat tramitadora

Les dues primeres s’hi ha de posar L01170622, mentre que a la Unitat Tramitadora
s’hi ha de posar una de les UT de la llista anterior.
A l’hora de contractar el servei, subministrament o obra s’indicarà el codi a informar
per la factura, en cas contrari s’ha de reclamar a la persona contractant.
Qualsevol factura sense un codi d’UT de la llista será rebutjada.

Canvis a realizar
Tot seguit indicarem els canvis a realizar en el programari més popular de facturació
electrónica:

B2BRouter

Es selecciona igualment l’Ajuntament de l’Escala (amb les dades que ja teníem).

A la dreta d’Unitat Tramitadora cliquem a Edita i ens hi deixarà escriure lliurement,
llavors s’haurà d’escriure l’UT corresponent.

Llavors ja es pot procedir a fer la factura normalment.

PimeFactura
Anem a l’apartat Clients

Anem a editar

Emplenem els camps amb els Codis indicats anteriorment:
•
•
•

Oficina comptable:
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora

L01170622 / Ajuntament de l’Escala
L01170622 / Ajuntament de l’Escala
Segons el llistat d’UT

Podem afegir tantes Unitats Tramitadores com ens calgui:

Aquí seleccionaríem la Unitat Tramitadora corresponent i ja podríem fer la factura
normalment.

