
EMETRE UNA FACTURA ELECTRÒNICA A www.b2brouter.net 

 

Registrar usuari a l’apartat REGISTRA’T GRATIS 

 

 

 

Al correu electrònic que s’ha posat al registre de l’usuari, s’enviarà una confirmació per activar-

lo. Un cop clicat l’enllaç ens remet a la pantalla que hi ha a continuació, on s’han de posar l’usuari 

i contrassenya amb el que ens hem registrat. 

http://www.b2brouter.net/


Un cop dins, cal anar a l’apartat CONFIGURAR, indicat amb una roda d’engranatge com la de la 

imatge, situat a dalt a l’esquerra i ens permetrà introduir les dades de la nostra empresa.  

 

Comencem per les dades fiscals:

 



 

Cal emplenar la raó social,  CIF, adreça, codi postal, ciutat, país, província, e-mail i número de 

telèfon amb les dades de la vostra empresa. 

Un cop introduïdes les dades de la vostra empresa, posar DESAR.  

A continuació anem a l’apartat impostos i definim aquells impostos que siguin aplicables a la 

vostra empresa.. Si en surt algun que no correspon s’esborra clicant a la paperera que hi ha a la 

banda dreta. Si se n’han d’afegir, clicar a “Afegir nou impost”.  

 



Un cop introduïts els impostos que ens són aplicables i els tipus impositius, cliquem a DESAR. És 

convenient que esborrem aquells que no ens són aplicables a través de la paperera que surt a la 

part dreta de cadascun d’ells. 

En el cas que sigui d’aplicació una retenció d’IRPF, cal que el percentatge l’introduïu amb signe 

negatiu. 

A la pestanya Forma de pagament hem d’introduir el número de compte al que volem que ens 

liquidin la factura. 

 

Per evitar fraus o suplantacions de personalitat, cal que feu arribar per correu electrònic o a 

través de la seu electrònica  un document oficial del vostre banc, on consti el número de 

compte i també el titular del mateix.  

A continuació cal anar a l’apartat Empreses i donar d’altar al client, en aquest cas, l’Ajuntament, 

clicant al botó dret, que surt de color verd, situat a la part superior dreta: 



 

 

Quan cliquem NOU CLIENT, surt una pantalla com la següent, on només cal introduir el CIF, en 

aquest cas de l’Ajuntament que és P4310600D 

 

Us avisarà que les dades pertanyen a l’Ajuntament i heu d’acceptar i us carregarà totes les dades: 



 

Baixeu al final de la pàgina i cliqueu a FINALITZAR 

Ara ja podeu emetre factures... Anireu a la pestanya FACTURES i clicareu a NOVA. Us sortirà la 

següent pantalla: 

 

Se us obrirà una finestra com la següent, on caldrà que al desplegable busqueu al client que 

heu de facturar i marcar CONTINUAR:  



 

La data i el número de factura podeu posar el que hagueu emès la vostra factura. 

 

 

Reviseu que us surtin els codis DIR3 següents que pertanyen a l’Ajuntament del Perelló. 

Segurament us sortiran ja per defecte. 

 

 

Baixeu fins al final de la pàgina i marqueu CONTINUAR. 

Seleccioneu els impostos o tipus que us siguin d’aplicació i cliqueu a APLICAR PER LÍNIA 



 

 

A l’apartat LÍNIES farem constar el subministrament, servei o obra a facturar. A la casella 

descripció incorporarem el text que es correspongui, revisant que a quantitat hi hagi un número 

i una unitat i el preu sense IVA. Si hem d’afegir línies, marcarem aquesta opció. Un cop 

finalitzada, marcaré DESAR I VISTA PRÈVIA 

 

 

Finalment ens mostra l’esborrany de factura, la comprovem i si és tot correcte, marquem 

ENVIAR. En el cas que no sigui correcta i l’haguem de modificar, marquem EDITAR I tornem al 

punt inicial de fer la factura per modificar allò que faci falta. 

 

 

En cas que tingueu albarans que hagueu d’adjuntar, podeu escanejar-los i enviar-los al correu 

aboyer@elperello.cat 

Moltes gràcies! 

mailto:aboyer@elperello.cat

