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1. Introducció 
 
 
La llei orgànica 6/2015 va afegir un apartat 3 a l’article 12 de la Llei 25/2013, d’impuls de 

la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 

Aquest apartat estableix el següent: 

“Les intervencions generals o els òrgans equivalents de cada administració han de fer 

una auditoria de sistemes anual per verificar que els corresponents registres comptables 

de factures compleixen les condicions de funcionament que preveuen aquesta Llei i la 

seva normativa de desplegament i, en particular, que no queden retingudes factures 

presentades en el punt general d’entrada de factures electròniques que s’adrecin a 

òrgans o entitats de la respectiva administració en cap de les fases del procés. En aquest 

informe s’ha d’incloure una anàlisi dels temps mitjans d’inscripció de factures en el 

registre comptable de factures i del nombre i les causes de factures rebutjades en la fase 

d’anotació en el registre comptable.” 

 

Amb posterioritat, la Intervenció General de l’Estat (IGAE) va emetre una guia marc amb 

una sèrie d’orientacions a efectes de la realització de l’auditoria anual dels registre 

comptables de factures. 

 

 

2. Objectius de l’auditoria i proves a realitzar 
 
 
La guia elaborada per l’IGAE estableix els següents objectius, enfocats a verificar que els 

corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de 

funcionament previstes en la Llei 25/2013 i la seva normativa de desenvolupament: 

 

1. Analitzar els processos de recepció de factures electròniques, la seva anotació 

en el corresponent registre comptable de factures i la seva corresponent 

tramitació, en funció de si són acceptades o rebutjades 

2. Analitzar els temps mitjans d’inscripció de factures en els registres comptables 

de factures, així com la possible retenció en les diferents fases del procés de 

factures. 

3. Verificar la correcta implementació dels controls de gestió en les aplicacions 

informàtiques implicades. 

4. Revisar la gestió de seguretat en aspectes relacionats amb la confidencialitat, 
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autenticitat, integritat, traçabilitat i disponibilitat de les dades i serveis de gestió. 

 

Hem de tenir en compte que es tracta d’una auditoria de sistemes dirigida exclusivament 

a la validació dels sistemes d’informació que gestionen els registres comptables de 

factures, sense cap relació entre aquesta auditoria amb altres possibles controls 

englobats en auditories operatives que verifiquen la veracitat i consistència dels 

expedients. 

 

Definits els objectius, les proves que s’han de realitzar per donar-ne  compliment són les 

següents: 

1. Proves realitzades amb les factures en paper, verificant el compliment de l’article 

4 de la Llei 25/2013 i els criteris desenvolupats a la Circular 1/2015, de 19 de 

gener, de la IGAE. 

2. Proves sobre l’anotació de factures en el Registre Comptable de Factures (RCF), 

en relació amb els art. 9.1 i 9.2 de la Llei 25/2013, i art. 7 relatiu a l’arxiu i custòdia. 

3. Proves de validació del contingut de les factures que s’han de realitzar en anotar 

la factura en el RCF (Ordre HAP/1650/2015). 

4. Proves relacionades amb la tramitació de les factures electròniques anotades en 

el RCF i que no hagin estat rebutjades per incompliment de les validacions 

establertes en l’Ordre HAP/1650/2015. 

5. Revisió de seguretat dels requisits de disponibilitat, confidencialitat, integritat i 

seguretat del RCF, d’acord amb l’Ordre HAP/492/2014. 

 

3. Mòdul d’Auditoria de Factura 
 

Per realitzar aquesta auditoria de factura d’acord amb les indicacions de la guia de la 

IGAE, es posa a disposició dels usuaris amb perfil interventor el nou punt de menú que 

es troba dintre del submenú de Registre de Factures: 
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Per poder utilitzar aquesta opció de menú és necessari que prèviament tinguem a la 

nostra disposició els fitxers de l’AOC que ens permetran fer la comparativa amb les 

factures anotades al RCF de Sicalwin. Anem a fer una breu descripció de com podeu 

obtenir aquests fitxers necessaris per realitzar l’auditoria. 

 

3.1. Descàrrega dels fitxers de la plataforma e.FACT 
 

Haurem de validar-nos a l’EACAT per tal d’obtenir els fitxers. Un cop validats accedim a 

l’e.FACT a través del menú d’aplicacions. En el menú principal de l’e.FACT trobarem al 

cantó dreta superior l’opció “Utilitats”. En clicar sobre la mateixa obtindrem les següents 

opcions: 

 

 

Escollirem l’opció “Gestionar Informes”. De les opcions d’informes disponibles, 

necessitem els fitxers de dos en concret: 

 

 

 

Informe de Factures Registrades i Informe d’Històric d’estats de factura, ambdós indicant 

les dates sobre el període que es fa l’Auditoria del Registre Comptable de factures: 
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Per tant indicarem el primer dia de l’exercici que auditem i el darrer dia del mateix any. 

Un cop hem fet la solꞏlicitud dels dos informes, passats uns minuts (l’espera pot variar en 

funció del funcionament del portal web del EACAT) la plataforma us facilitarà l’enllaç de 

descàrrega dels fitxers. Per descarregar-los us recomanem que utilitzeu el navegador 

Chrome o Edge, en cas contrari no accepta guardar-los amb el format correcte. 

 

Els fitxers descarregats els heu de guardar, sense obrir-los i sense modificar el nom del 

fitxer amb el format “.csv”. 

 

A continuació, per a cadascun dels fitxers, obrim el fitxer amb el programa Excel i el 

guardem, sense modificar-ne res, però l’heu de guardar amb format Excel 97-2003 (.xls): 
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3.2. Importació de dades de plataformes de facturació 
 

El primer pas de l’auditoria serà la importació de les dades obtingudes dels fitxers 

e.FACT. Per això, tal com s’ha comentat en el punt anterior, aquests fitxers s’han d’haver 

guardat en format excel 97-2003 (.xls). Escollim llavors la pestanya d’Importació de dades 

de plataformes de facturació i trobarem les dues opcions d’importació: 

 

 

 

 

Escollim la primera opció “Factures presentades a la plataforma” i a Ruta Fitxer 

Importació, li donem al símbol i accedim a la carpeta on tenim guardat el fitxer de 

factures registrades i el seleccionem. Llavors un cop tenim la ruta del fitxer li donem al 

símbol de validar fitxer  .S’importaran llavors les dades d’aquelles factures que 

han estat presentades a través de la plataforma de facturació.  
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Un cop finalitzi la importació ens ensenyarà en la reixeta de dades els registres 

incorporats. Per tal de guardar aquesta importació hem de donar-li al botó inferior 

Actualitzar: 

 

 

 

A continuació cal comprovar que s’ha realitzat la importació correctament, per això cal 

clicar en el desplegable superior “Data última avaluació” i comprovem que s’hagi creat el 

registre actual: 

 

 

 

Es poden importar i actualitzar els fitxers tantes vegades com es vulguin, un cop li hem 

donat a Actualitzar el programa guardarà aquella importació, però en el moment de 

realitzar l’informe auditoria sempre utilitzarà la última avaluació realitzada. 

 

Continuem la importació escollint l’altra opció “Històric d’estats de Factures” i realitzem 

el mateix procés: 

 

 

 

Tal com hem fet en l’anterior fitxer, cal escollir el fitxer i validar-lo. Quan acabi aquesta 

validació el programa ens ensenyarà a la reixeta inferior les dades importades del fitxer: 
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Per acabar el procés cal prémer l’opció Actualitzar i a continuació apareixerà el següent 

missatge al qual caldrà contestar SI. 

 

 

Igual que en l’anterior fitxer, procedim a revisar que s’hagi gravat correctament aquesta 

avaluació: 
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3.3. Auditoria de factures en paper 
 

En aquest apartat es realitzen les comprovacions necessàries per informar si es 

compleixen els requisits de l’Ordre HAP/492/2014, com ara: 

 Verificar que es compleix l’obligatorietat de no presentar en paper factures que 

obligatòriament hagin de ser electròniques. 

 Comprovar que totes les factures en paper tinguin totes les dades requerides, 

inclosos els codis DIR3. 

 Es realitzen diferents agrupacions per mostrar les factures en paper que no 

compleixen la normativa: agrupacions per import, proveïdor, òrgan gestor o unitat 

tramitadora. 

 

 

 

Per poder visualitzar les dades de cadascuna de les opcions prèviament s’haurà de 

prémer l’opció Actualitzar, i apareixerà el següent  missatge al qual hem de contestar 

afirmativament: 

 

Proves que es realitzen: 

- Factures en paper que no compleixen els requisits de l’article 5.3 de l’Ordre 
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HAP/492/2014. 

- Comparativa mensual de factures registrades en paper susceptibles d’incomplir 

la normativa respecte el número total de factures rebudes. 

- Del total de factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa, detall de les 

factures de major import. 

- Del total de factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa, detall de 

proveïdors que acumulen major import d’aquestes factures. 

- Del total de factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa, detall 

d’òrgans gestors DIR3 que acumulen major import d’aquestes factures. En aquest 

cas, si les factures no s’han registrat amb el codi DIR3 apareixerà a la reixeta de 

dades “denominació no trobada”. 

- Del total de factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa, detall d’unitats 

tramitadores DIR3 que acumulen major import d’aquestes factures. Pot passar el 

mateix que s’ha comentat en la prova anterior, factures registrades sense codi 

DIR3. 

 

Quan haguem premut “Actualitzar” el programa realitzarà i guardarà les dades de la 

consulta. Haurem d’escollir llavors a “Data última actualització” la càrrega de dades 

realitzada, que trobarem amb la data que s’ha realitzat per així poder veure el resultat de 

la consulta: 

 

 

 

Aquest procés el podem realitzar per cadascuna de les opcions de l’Auditoria de factures 

en paper i comprovar el resultat. 

 

3.4. Auditoria de la custòdia de factures descarregades de la plataforma 
 

Amb aquesta anàlisi de custòdia de les factures es verifica que des del RCF es pot accedir 

i visualitzar la factura original descarregada des de la PGEF-e, realitzant la prova amb un 

mostreig de 100 factures seleccionades aleatòriament. 
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Com en les altres ocasions, hem de prémer la icona “Actualitzar” i en acabar el procés 

escollir a “Data última avaluació” i seleccionar el registre creat, de manera que s’omplirà 

la graella amb la informació: 

 

 

Els casos de verificació “Incorrecto” en general pot ser degut a que la factura o abonament 

en qüestió no té en la seva carpeta d’emmagatzematge el fitxer .xsig de la factura. Si 

consultem el document de qualsevol factura veurem el següent: 

 

 

 

Els casos en que la verificació sigui “Incorrecto” molt probablement la factura en qüestió 

hagi perdut la localització d’aquest document .xsig i a la consulta que fem de la mateixa 

a Sicalwin no apareix aquest “Annex – Factura electrònica”. 
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3.5. Auditoria de registre comptable de factures descarregades de 

plataforma. 

 

En aquesta pestanya de l’auditoria s’analitza la següent informació: 

 

• Factures no descarregades de la plataforma de facturació en comparació a les 

dades que consten al RCF. 

• Detall de les factures el temps mig de descàrrega de les quals hagi sigut superior 

en tot l’any. 

• Detall de factures que no han arribat a registrar-se en  el RCF per tenir alguna 

incidència. Entre elles figuraran totes aquelles factures no descarregades per no 

superar alguna de les validacions de l’Ordre HAP/1650/2015. 

• Càlcul per mesos dels temps mitjos de descàrrega de factures de la plataforma. 

• Detall de proveïdors on els temps mitjos de descàrrega de factures en RCF hagi 

sigut superior. 

• Detall per Oficines comptables on els temps mitjos de descàrrega de factures en 

RCF ha estat superior. 

 

 

 

A mesura que anem seleccionant cadascuna de les opcions el programa ens ensenyarà 

la informació relativa a aquella comprovació. 

 

3.6. Auditoria del contingut de factures descarregades de la plataforma. 

 

En aquest apartat de l’auditoria es verifica que des del RCF es realitzen les validacions 

que no han estat assumides per el PGEF-e atenent a l’Ordre HAP/1650/2015, que poden 

ser: 

• Rebutjos de factures ja registrades en el RCF (per duplicitats). 

• No coincidència del NIF de l’emissor i del cessionari, en el cas que existeixin. 
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• Els imports de les línies respecte el total i l’arrodoniment a dos decimals. 

• Codi de moneda no vàlid. 

 

Es realitza una anàlisi del número i causes de les factures rebutjades en la fase d’anotació 

en el RCF, agrupades per codi de rebuig. 

 

Per una banda es mostren les factures rebutjades per l’incompliment de les validacions 

establertes en l’Ordre HAP/1650/2015, agrupades pel motiu de rebuig: 

 

 

 

Per l’altra podem obtenir la informació de les causes més habituals de rebutjos de les 

factures. Si en cada factura que rebutgem indiquem un motiu diferent llavors la consulta 

no és tan efectiva: 
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3.7. Auditoria de la tramitació de factures en RCF 

 

L’objectiu d’aquesta pestanya és analitzar cadascun dels estats interns per on ha passat 

la factura, comparant la coincidència dels estats de la PGEF-e amb el sistema comptable, 

fent comparatives dels històrics en cada sistema i de les diferències de temps mig en els 

que en cada sistema s’ha produït el canvi d’estat. 

 

Haurem de seleccionar l’opció “Comparativa de temps mitjans seguits per les factures 

telemàtiques a aconseguir determinats estats interns en la plataforma de facturació i en 

Sicalwin”. A continuació apareixerà un missatge on ens demanarà si volem recalcular les 

dades de Comparativa d’estats SCW  i PGEF-e, on caldrà indicar que “SI”. 

 

 

 

Un cop hagi realitzar aquest procés li donem a “Actualitzar” per tal que guardi aquesta 

comparativa realitzada:  
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Si ja hem realitzat anteriorment aquest procés, quan tornem a fer aquesta consulta 

haurem de contestar “NO” i seleccionar el registre corresponent al desplegable de “Data 

última avaluació” 

 

 

3.8. Generació d’informes d’auditoria 

 

Per finalitzar el procediment d’Auditoria de registre comptable de factures el mòdul permet 

generar un informe amb la informació que prèviament s’ha importat a través dels fitxers 

de l’AOC i de la informació del sistema comptable. 

 

 

El mòdul dona l’opció d’utilitzar tres models d’informe, podem utilitzar el que més ens 

convingui als nostres interessos. Per generar-lo, primer seleccionem el model i a 

continuació escollim  

 

Això provocarà que aparegui el següent missatge en pantalla: 
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Contestem afirmativament i llavors el programa tornarà a realitzar el recàlcul de les 

dades. Un cop finalitzi ens ensenyarà el model creat amb les dades en format word: 

 

 

 

És recomanable guardar el model generat en una carpeta del nostre sistema. Des d’allà 

podem realitzar les modificacions i ajustos que calgui realitzar al mateix. Existeix també 

l’opció de guardar aquest informe provisional i/o defintiu en el propi aplicatiu. Per això cal 

seguir aquests passos: 

1. Clicar la icona que ens permetrà buscar la ruta on tinguem guardat 

l’informe prèviament generat.  

2. Seleccionada la ruta premem el botó  

 

 

Llavors tindrem disponible l’informe emmagatzemat i podem consultar-lo o esborrar-lo: 

 

 


