
EMETRE UNA FACTURA ELECTRÒNICA A www.pimefactura.net/ca/  

 

Registrar usuari a l’apartat REGISTRA’T I COMENÇA A FACTURAR 

 

 

Cal donar d’alta la vostra empresa 

 

Heu de posar la vostra empresa i clicar a SOL·LICITAR L’ALTA. Us enviaran al correu que heu 

posat per activar el compte. 

 

http://www.pimefactura.net/ca/


A continuació, al clicar al link se us obrirà una pantalla que haureu d’incloure totes les dades 

de l’empresa. 

 

 

Un cop introduïdes totes les dades, us enviaran un nou correu electrònic informant que han 

activat l’usuari. 

Us portarà a una pantalla com la següent, o bé podeu entrar a 

https://consola.pimefactura.com/login/pimefactura 

 

 

https://consola.pimefactura.com/login/pimefactura


Per entrar, cal que poseu el CIF de l’empresa o el DNI en cas que sigui un autònom i la 

contrassenya que heu posat anteriorment i entrareu al programa per fer les factures. 

 

Accedireu a una nova pantalla com la que surt a continuació. El pla bàsic que és gratuït només 

perfet fer 12 factures en 12 mesos. Si voleu fer-ne més, us heu de passar al pla avançat i us 

cobraran 70 euros/any+IVA. En aquesta pantalla us informa del pla que teniu, la validesa del 

pla i el límit de factures que teniu així com les disponibles durant l’any de vigència. 

 

 

 

Accedim a l’apartat CLIENTS per donar d’alta en aquest cas al client Ajuntament del Perelló 

 

Al clicar CLIENTS se’ns obre la següent pantalla i cliquem a NOU CLIENT: 

 



 

I emplenem les dades 

 

A continuació demana els codis DIR3: 



 

Un cop introduïts, cal clicar a AFEGIR DIR3. I ens ensenya la pantalla tal com hem creat el client 

Ajuntament del Perelló 

 

Ara hem de clicar a FACTURES per fer la factura electrònica i ens surt la següent pantalla: 

 

 



En aquesta pantalla, si cliquem a FES CLIC AQUI PER A NOVES FACTURES, anirem directe a 

emetre la factura. Si volem consultar altres factures que haguem emès ens sortiran a la part de 

sota. En el nostre cas, anem a FES CLIC AQUI PER A NOVES FACTURES i s’obre la següent 

pantalla: 

 

Seleccionem la primera opció: CREA LES TEVES FACTURES EN FORMAT FACTURAE. 



 

CAMPS A EMPLENAR: 

TIPUS: seleccionar segons sigui una factura normal o rectificativa d’alguna anterior 

CLIENT: seleccionar el client 

SERIE/NUM: Cal posar el número i la sèrie, si correspon, de la vostra factura. 

DATA FACTURA: Es pot canviar la data que surt si l’heu emès anteriorment a la vostra 

comptabilitat. 

FORMA DE PAGAMENT: Seleccionar l’opció TRANSFERÈNCIA 

VENCIMENT: Seleccionar la data que correspongui transcorreguts dos mesos. L’ajuntament 

paga sempre entre 45 i 60 dies de la data de registre de la factura, però com a màxim són 60 

dies.  

IBAN: Abans de seleccionar l’IBAN, clicar a AFEGEIX UN NOU IBAN 



 

S’obre una nova finestra on s’ha de posar l’IBAN del compte al qual s’ha de fer el pagament i el 

codi BIC. I un cop introduït clicar a DESAR. 

 

Quan hem desat les dades, tornem a l’apartat IBAN i seleccionem el número de compte. 

Podríem introduir més números de compte si és que volem que ens facin el pagament de les 

factures en un número de compte diferent segons el tipus de factura que és. 

A continuació introduirem el cos de la factura: 



 

CONCEPTE: serà el producte o servei que cal facturar. 

QUANTITAT: número. Si es tracta d’un servei de preu fixe, posar el número 1 

PREU UNITARI: Posar el preu unitari, sense IVA, i així ho multiplicarà per la quantitat. 

IMP. REPERCUTIT: Introduir el tipus impositiu i si heu de fer retenció d’IRPF, la retenció qeu 

correspon. 

Introduïdes totes les dades de la factura, clicarem a AFEGIR i podrem visualitzar a la dreta de la 

pantalla tal i com queda la nostra factura. 

Si voleu fer constar alguna anotació a la factura, podeu introduir-ho a l’apartat 

OBSERVACIONS. 

 

 



 

En el cas que haguem de facturar més productes o serveis, repetirem l’apartat de LÍNIES DE 

TREBALL. 

Podem anar visualitzant a la part dreta de la pantalla com va quedant la nostra factura. 

 

A la part de baix es poden adjuntar documents, com podrien ser els albarans. Cal només fer 

ADJUNTAR DOCUMENT i seleccionar el document a adjuntar. 

Un cop repassada la factura i adjuntats els albarans, si aquesta és correcta, només cal clicar a 

GENERAR I ENVIAR FACTURAE. 

 


