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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
8844 Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre 

HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i 
tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació 
de 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, i l’Ordre 
HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques 
i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures 
electròniques.

Les entitats que preveu l’article 4 de 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, estan 
subjectes a l’obligació d’expedició de factura electrònica, en els termes i les condicions que 
estableix aquesta Llei i la seva normativa de desplegament, respecte a les factures emeses 
en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les administracions 
públiques, a partir de la data que estableix la disposició final vuitena lletra a) de la Llei 
esmentada.

L’experiència adquirida respecte als problemes detectats en la presentació i recepció 
de la factura electrònica a través del punt general d’entrada de factures electròniques, en 
la seva anotació posterior en el registre comptable de factures, i en la tramitació ulterior del 
procediment de conformitat i del reconeixement de l’obligació, aconsellen l’aprovació 
d’aquesta Ordre ministerial per tal d’establir criteris homogeneïtzadors respecte a la 
validació de la factura electrònica i, per tant, a la seva generació.

Concretament es tracta de regular l’ús d’extensions de la factura electrònica, que 
s’entenen com a fragments addicionals d’informació estructurada afegits a la factura però 
amb un esquema propi diferent, per tal de proporcionar la resposta necessària a 
l’especificitat del règim de facturació electrònica en determinats sectors i, alhora, d’evitar 
zones opaques al destinatari d’aquesta, així com la informació annexa a la mateixa factura; 
a aquests efectes, es modifica l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es 
regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de 
factures electròniques, a través de la incorporació d’algunes millores.

Així mateix és necessari establir i publicar les regles de validació de les factures 
electròniques aplicables en fase d’anotació en els registres comptables de factures de les 
entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, per facilitar-ne 
l’aplicació homogènia per aquests, cosa que al mateix temps haurien de tenir en compte 
els programes de facturació generadors de les factures electròniques, per tal de reduir 
l’alta incidència de rebuigs que s’està notant en aquesta fase inicial d’obligatorietat de la 
factura electrònica. A aquests efectes, s’inclou una nova disposició addicional quarta a 
l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i 
tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de 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.

D’altra banda i també com a fruit de l’experiència adquirida en aquest temps, convé 
possibilitar l’ús del segell electrònic que preveu l’article 5.2 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, en la presentació de factures electròniques. En efecte, aquest article 5.2 preveu 
la possibilitat del segell electrònic avançat basat en un certificat reconegut que reuneixi els 
requisits establerts, i indica en aquest sentit que el segell electrònic és el conjunt de dades 
en forma electrònica, consignades o associades amb factures electròniques, que poden 
utilitzar persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica per garantir l’origen i la 
integritat del seu contingut. Per la seva banda, la disposició transitòria segona, sobre la 
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signatura de les factures electròniques, de la mateixa Llei preveu que, mentre no es 
desplegui el contingut del segell electrònic avançat basat en un certificat electrònic 
reconegut, les factures electròniques que es presentin davant les administracions 
públiques en poden garantir l’autenticitat i integritat mitjançant un certificat que resulti vàlid 
a la plataforma de validació de certificats electrònics @signatura del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

No obstant això, amb posterioritat, l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual 
es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada 
de factures electròniques, va disposar a la disposició transitòria única que, mentre no 
s’aprovi l’Ordre ministerial a què es refereix l’article 5 d’aquesta Ordre, les factures s’han 
d’expedir en el format que la Llei 25/2013, de 27 de desembre, estableix a la disposició 
addicional segona i s’han de signar amb signatura electrònica avançada basada en un 
certificat reconegut.

Atesa la utilitat que aquest tipus de certificats pot tenir per al tractament automatitzat 
de la presentació de factures electròniques davant qualsevol dels punts d’entrada de 
factures electròniques que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, s’introdueix a través 
d’aquesta Ordre una modificació de la disposició transitòria única de l’Ordre 
HAP/1074/2014, de 24 de juny, als efectes de possibilitar-ne la utilització.

Finalment, i tenint en compte la modificació recentment introduïda a la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, que, al nou apartat 2 de la disposició addicional sisena, preveu que el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de mantenir actualitzat un directori de 
punts d’entrada de factures electròniques de les administracions públiques, es desplega a 
través d’aquesta Ordre la composició, actualització, difusió i publicació d’aquest.

Aquesta Ordre s’estructura en dos articles, article primer que modifica l’Ordre 
HAP/492/2014, de 27 de març, i article segon que modifica l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 
de juny, una disposició transitòria i una disposició final.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article primer. Modificació de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es 
regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les 
entitats de l’àmbit d’aplicació de 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.

L’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i 
tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de 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, queda modificada en els termes següents:

U. S’inclou una nova disposició addicional quarta amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Regles de validació de les factures electròniques 
aplicables en fase d’anotació en els registres comptables de factures.

1. Els sistemes d’informació comptable en què s’integrin els registres 
comptables de factures de les entitats subjectes a l’àmbit aplicable de la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, han d’ajustar les seves regles de validació en fase d’anotació de 
les factures esmentades en el registre comptable de factures, abans del 15 d’octubre 
de 2015, a les que conté l’annex II d’aquesta Ordre.

Aquestes regles de validació són les aplicables per tots els registres comptables 
de factures als efectes de l’anotació de les factures electròniques rebudes del punt 
general d’entrada de factures electròniques en els registres esmentats, de manera 
que només les que no superin les validacions que estableix l’annex es poden 
rebutjar en aquesta fase. La resta de factures queden anotades automàticament en 
el registre comptable de factures, disponibles per a la seva tramitació posterior, 
sense que això prejutgi el resultat d’aquesta.

En tot cas, el rebuig d’una factura, sigui quina sigui la fase en què es produeixi, 
requereix la consignació del motiu del rebuig per part de l’Administració.
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2. Les regles de validació vigents s’han de publicar al portal web de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a l’apartat destinat al registre 
comptable de factures, i al portal web del Punt General d’Entrada de Factures 
Electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACe).

3. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de publicar als portals 
que indica el punt anterior una utilitat per a la verificació de les regles de validació 
de la factura electrònica vigents que no depenguin de la informació del registre 
comptable de factures. Aquesta utilitat ha de donar suport, així mateix, a la validació 
de qualsevol extensió que aprovi el Ministeri.»

Dos. Es modifica l’apartat 7 de la disposició addicional primera, que queda redactada 
en els termes següents:

«7. Fitxer de protecció de dades.

En compliment del que preveu l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es crea el fitxer de dades 
personals, “Registre comptable de factures de l’AGE”, la titularitat del qual correspon 
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, vàlid als efectes de l’exercici 
per part dels ciutadans dels drets que preveu la Llei esmentada. El contingut del 
fitxer es recull a l’annex I d’aquesta Ordre.»

Tres. Es modifica la referència a l’annex actual, que passa a ser «annex I»
Quatre. S’inclou un nou annex II, amb la redacció següent:

«ANNEX II

Regles de validació a què es refereix la disposició addicional quarta

1. Verificació del compliment de l’esquema XSD de “Facturae” de la versió 
corresponent (3.2 o 3.2.1), així com verificació dels XSD de les extensions 
aprovades.

2. Verificació de la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”.
3. Respecte al número de la factura:

a) El número de factura és obligatori.
b) No hi ha d’haver en el registre comptable de factures una factura amb el 

mateix NIF i país de l’emissor, número i sèrie de factura, emesa a la mateixa data, 
llevat que estigui rebutjada o anul·lada.

4. Respecte al tipus de factura electrònica.

a) La tipologia de factures rectificatives que admet el format “Facturae”, d’acord 
amb el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació, és la següent:

1r  “01ˮ - Rectificació model íntegre.
2n  “02ˮ - Rectificació model per diferències.
3r  “03ˮ - Rectificació per descompte per volum d’operacions durant un període 

i rectificació per devolució de mercaderies o d’envasos i embalatges que preveu 
l’article 15.2, 2n paràgraf, del Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

4t  “04ˮ - Autoritzades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Quan el tipus de factura és rectificativa, és obligatori el criteri de rectificació 
i, quan aquest criteri sigui 01, rectificació model íntegre, o 02, rectificació model per 
diferències, el número de factura de l’emissor que rectifica. En la resta de supòsits 
no és necessari identificar el número de factura de l’emissor que rectifica.
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c) Si en el registre comptable de factures ja s’ha registrat la factura original, 
s’ha de rebutjar el duplicat o la còpia d’aquesta que preveu l’article 14 del Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, 
de 30 de novembre. En cas que la factura original arribi al registre comptable de 
factures un cop registrat el duplicat o la còpia, s’ha de rebutjar.

5. Respecte a l’emissor i cessionari de la factura.

a) El codi de tipus de persona, física o jurídica, és obligatori. En el cas d’entitats 
sense personalitat jurídica s’ha d’utilitzar el codi corresponent a persones jurídiques.

b) En cas que el país emissor del NIF sigui Espanya, s’ha de validar que el NIF 
s’ajusta a les normes i els criteris de formació d’aquest. Si els dos primers caràcters 
del NIF són lletres, s’assumeix que equivalen al país, i la resta al NIF. Si no és així, 
el codi equival al NIF i s’assumeix que el país és Espanya.

c) S’ha de validar l’existència del codi del país d’acord amb l’esquema 
“Facturae”.

d) Si es tracta d’una persona física, s’ha de validar que el nom i el primer 
cognom tinguin algun contingut.

e) Si es tracta d’un persona jurídica, s’ha de validar que la raó social tingui 
algun contingut.

f) Si hi ha cessionari, s’ha de comprovar que el NIF de l’emissor de la factura i 
del cessionari no coincideixen.

6. Respecte als imports de la factura.

a) En les factures emeses en euros, s’ha de validar que els imports totals de 
les línies relatius al cost total siguin numèrics i estiguin arrodonits, d’acord amb el 
mètode comú d’arrodoniment, a dos decimals, com a resultat del producte del 
nombre d’unitats pel preu unitari, i que els imports bruts de les línies siguin el resultat 
de restar del cost total els descomptes, i de sumar els càrrecs, tots numèrics i amb 
dos decimals. Així mateix s’ha de validar que la resta d’imports a escala de línia, a 
excepció de l’import unitari, s’expressin en euros amb dos decimals. No es 
consideren imports els tipus impositius o els percentatges a aplicar que, igual que 
l’import unitari, poden tenir els decimals que permeti el format “Facturae”.

b) En les factures emeses en euros, s’ha de validar que el total import brut de 
la factura sigui numèric i amb dos decimals, per suma dels imports bruts de les 
línies. Així mateix s’ha de validar que la resta d’imports s’expressin en euros amb 
dos decimals. No es consideren imports els tipus impositius o els percentatges a 
aplicar que poden tenir els decimals que permeti el format “Facturae”.

c) S’ha de validar l’existència del codi de moneda d’acord amb el que estableix 
el mateix esquema “Facturae”.

d)  Si el “total import brut abans d’impostosˮ és positiu, s’ha de validar que el 
“total impostos retingutsˮ, si té contingut, sigui més o igual que zero.

e)  S’ha de validar que el “total import brut abans d’impostosˮ sigui igual al “total 
import brutˮ menys el “total general descomptesˮ més el “total general càrrecsˮ.

f)  S’ha de validar que el “total  facturaˮ sigui  igual al “total  import brut abans 
d’impostosˮ més el “total impostos repercutitsˮ menys el “total impostos retingutsˮ.

7. Respecte a les dates de la factura.

a) S’ha de validar que la data d’anotació en el registre administratiu tingui 
valor, sigui vàlida i anterior o igual a la data actual i posterior o igual o la data 
d’emissió de la factura.
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8. Respecte als òrgans administratius que participen en la tramitació de la 
factura.

a) S’ha de validar que els codis DIR3 dels tres òrgans administratius que és 
obligatori identificar a la factura electrònica tinguin valor i siguin a les taules d’òrgans 
administratius del registre comptable de factures.

b) S’ha de validar que les relacions oficina comptable-òrgan gestor; oficina 
comptable-unitat tramitadora, i òrgan gestor-unitat tramitadora siguin a les taules 
d’òrgans administratius del registre comptable de factures.

9. Altres validacions.

a) És obligatori que el punt general d’entrada de factures electròniques 
proporcioni, per cada factura electrònica presentada, el número de registre assignat 
al punt esmentat.

b) S’ha de validar que la descripció de les línies de la factura tingui algun 
contingut.»

Cinc. S’inclou una nova disposició final primera bis amb la redacció següent:

«Disposició final primera bis. Habilitació normativa.

S’habilita els titulars de les secretaries d’Estat de Pressupostos i Despeses i 
d’Hisenda, en l’àmbit de les seves competències, per adoptar les resolucions i 
mesures necessàries per a l’aplicació i execució del que disposa aquesta Ordre.

En particular, el contingut de l’annex II d’aquesta Ordre es pot modificar per 
resolució conjunta del titular de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i 
del titular de la Secretaria d’Estat d’Hisenda, escoltat el Comitè Sectorial 
d’Administració Electrònica.»

Article segon. Modificació de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es 
regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada 
de factures electròniques.

L’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques 
i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques, queda 
modificada en els termes següents:

U. S’inclou un nou apartat 3 a l’article 5 amb la redacció següent:

«3. La mida màxima d’una factura electrònica amb extensions i informació 
annexa no ha de ser superior a 8 MB.»

Dos. S’inclou un nou article 5 bis amb la redacció següent:

«Article 5 bis. Extensions de la factura electrònica.

1. Les extensions de la factura electrònica són fragments addicionals 
d’informació estructurada, afegits a aquesta, amb un esquema propi diferent del de 
la factura esmentada.

2. Als efectes d’aquesta Ordre es consideren com a úniques extensions vàlides 
en la factura electrònica les sectorials, que són aquelles la iniciativa de les quals 
correspon a un sector d’activitat, i que s’han d’aprovar en els termes que estableix 
l’apartat 3 d’aquest article.

3. Les extensions sectorials s’han d’ajustar al que estableix aquest apartat.

a) La proposta d’extensió sectorial, així com de les modificacions i baixes 
d’extensions sectorials aprovades, la pot formular, a raó d’una única extensió per 
sector, l’associació o associacions més representatives de cada sector i s’ha 
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d’adreçar a la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques, utilitzant els mitjans i el procediment que estableixi a 
aquest efecte la Secretaria d’Estat esmentada al portal web del Punt General 
d’Entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACe).

b) La proposta d’extensió sectorial de “Facturae” ha d’incloure una memòria 
justificativa en la qual es proposi i es justifiqui l’abast de la proposta, així com la seva 
conveniència, l’XSD de l’extensió i un XSLT que permeti generar, a partir de 
l’extensió de “Facturae”, un document llegible per a humans. Així mateix la memòria 
ha d’incloure la relació d’associacions proponents de l’extensió sectorial i n’ha de 
justificar la representativitat dins del sector.

Tant l’XSD d’una extensió de “Facturae” com el corresponent XSLT són d’ús 
lliure i gratuït, i de codi obert. El format del document llegible que es generi amb 
l’XSLT ha de ser HTML o PDF.

c) L’aprovació o, si s’escau, la modificació o baixa de l’extensió sectorial s’ha 
de dur a terme per resolució conjunta del secretari d’Estat d’Administracions 
Públiques i del secretari d’Estat de Pressupostos i Despeses, amb l’informe previ 
preceptiu del Comitè Sectorial de l’Administració Electrònica, de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat i de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat.

En la decisió sobre l’aprovació o modificació de l’extensió sectorial s’ha de tenir 
en compte la representativitat de les associacions proponents, que la informació que 
contingui l’extensió sigui la que requereixi l’Administració, i la qualitat tècnica de la 
proposta. En la decisió sobre la baixa de l’extensió sectorial s’ha de tenir en compte 
la representativitat de les associacions proponents i les raons argumentades en la 
memòria.

d) Les extensions sectorials aprovades, com a màxim una per sector, i la 
documentació constitutiva d’aquestes s’han de publicar, amb indicació de la seva 
data d’obligatorietat, que no pot ser superior a seixanta dies des de la seva data de 
publicació, en el portal web del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques 
de l’Administració General de l’Estat (FACe). Els altres punts generals d’entrada de 
factures electròniques han de contenir un enllaç a la pàgina web del portal de FACe 
en què estiguin aprovades les extensions de “Facturae”.

La data concreta d’obligatorietat de l’extensió aprovada és aquella a partir de la 
qual les administracions públiques han acceptar factures electròniques amb 
l’extensió esmentada a través dels punts generals d’entrada de factures 
electròniques, i els emissors de les factures l’han d’incloure.

4. Les factures electròniques que continguin extensions sectorials no 
aprovades en els termes dels apartats anteriors les ha de rebutjar el punt general 
d’entrada de factures electròniques a què s’hagin enviat.

5. Únicament tenen la consideració d’extensions de “Facturae”, als efectes del 
que disposa aquesta Ordre, les que s’aprovin de conformitat amb el que preveu 
aquest article.»

Tres. S’inclou un nou article 5 ter amb la redacció següent:

«Article 5 ter. Informació annexa.

S’admet informació annexa de la factura electrònica com a informació en la 
mateixa factura electrònica o com a fitxer annex, en format no estructurat, PDF o 
HTML, addicional a la que permet l’esquema de dades explícit de la factura 
electrònica. Es tracta d’informació complementària a la pròpia de la factura 
electrònica que explica, justifica o detalla la informació que conté.»
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Quatre. S’inclou un nou article 8 bis amb la redacció següent:

«Article 8 bis. Directori de punts d’entrada de factures electròniques de les 
administracions públiques.

1. El Directori de punts d’entrada de factures electròniques de les 
administracions públiques és accessible des del web face.gob.es i està enllaçat, així 
mateix, des del web de “Facturae”.

2. Mitjançant un sistema electrònic articulat a través dels portals de gestió 
d’usuaris de la Secretaria d’Estat de les Administracions Públiques, han de portar a 
terme la gestió d’usuaris i l’actualització de la informació del directori esmentat els 
responsables que designin, a aquests efectes, les administracions públiques.

3. La informació que amb caràcter obligatori ha de constar en el directori 
esmentat per a cadascuna de les administracions públiques és la següent:

a) Indicació del seu punt general d’entrada de factures electròniques. En el cas 
d’estar adherida a FACe i a més disposar d’un punt autonòmic o local diferent de 
FACe, d’ara endavant “punt propi”, s’han de consignar les dades de tots dos.

b) Adreça electrònica del seu punt propi d’entrada de factures electròniques. 
Aquesta adreça no pot ser una pàgina genèrica sinó que ha d’enllaçar amb l’adreça 
en la qual el proveïdor pot presentar les factures a través d’una pàgina web.

c) Adreces dels serveis web de presentació de factures de manera automàtica.
d) Adreça de la pàgina informativa o que contingui els manuals d’ús del punt 

general d’entrada de factures electròniques que correspongui, si s’escau.
e) Canals de suport i atenció a proveïdors: almenys un dels següents s’ha 

d’assenyalar de manera obligatòria: correu electrònic, formulari web o telèfon.
f) Indicació de si s’aplica l’exclusió reglamentària de l’obligació de presentació 

de factura electrònica que preveu l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
per import de factures, en què s’especifiqui, en cas d’aplicació, el límit fixat, i 
respecte a proveïdors als serveis a l’exterior de les administracions públiques.»

Cinc. S’afegeix un nou apartat 6 a la disposició addicional primera, amb la redacció 
següent:

«6. Fitxer de protecció de dades.

En compliment del que preveu l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es crea el fitxer de dades 
personals, “Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’AGE”, la titularitat 
del qual correspon a la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, 
vàlid als efectes de l’exercici per part dels ciutadans dels drets que preveu aquesta 
Llei. El contingut del fitxer es recull a l’annex II d’aquesta Ordre.»

Sis. La disposició transitòria única queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria única. Format transitori de les factures.

Mentre no s’aprovi l’Ordre ministerial a què es refereix l’article 5 d’aquesta 
Ordre, les factures han d’haver estat expedides en el format que la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, estableix en la seva disposició addicional segona i estar signades 
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, d’acord amb 
el que disposa l’article 10.1 a) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, o mitjançant 
segell electrònic avançat basat en un certificat reconegut dels admesos per la 
plataforma de verificació de l’estat de revocació dels certificats admesos, que preveu 
l’article 25.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics.
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El certificat en què es basi la signatura o el segell electrònic avançat ha de ser 
algun dels que inclou el servei de publicació del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, que preveu l’article 30.2 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de 
signatura electrònica, i a partir de la data d’aplicació del Reglament (UE) 910/2014, 
d’identificació electrònica i serveis de confiança per a les transaccions al mercat 
interior, a la “Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació” (TSL), 
publicada a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.»

Set. Es modifica la referència a l’annex actual, que passa a ser «annex I».
Vuit. S’incorpora un nou annex II amb la redacció següent:

«ANNEX II

Fitxer de dades de caràcter personal

Nom del fitxer: “Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’AGE”

Finalitat del fitxer i usos previstos: anotació d’informació necessària per al control 
d’accés a l’estat i gestió de les factures rebudes en el servei FACe-Punt General 
d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat.

Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter 
personal, o que estiguin obligats a subministrar-les: tercers de les factures que es 
remetin als registres comptables de factures de l’Administració General de l’Estat.

Procediment de recollida de dades de caràcter personal: de les dades del tercer 
a la factura mateixa rebuda en l’Administració General de l’Estat i de les dades del 
tercer que presenta la factura.

Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades de caràcter personal 
que s’hi inclouen: s’han de recollir les dades personals següents:

Dades de l’emissor/proveïdor:

Codi d’identificació fiscal.
Nom i cognoms.

Dades del signant de la factura:

Codi d’identificació fiscal.
Nom i cognoms.

Dades del presentador de la factura:

Codi d’identificació fiscal.
Nom i cognoms.
Correu electrònic.

Dades del cessionari (si n’hi ha):

Codi d’identificació fiscal.
Nom i cognoms.

Dades de l’emissor/tercera persona (si n’hi ha):

Codi d’identificació fiscal.
Nom i cognoms.

Sistema de tractament: fitxer automatitzat.
Comunicacions previstes de les dades, amb indicació, si s’escau, dels 

destinataris o les categories de destinataris: comunicació de dades als registres 
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comptables de factures de les administracions públiques destinatàries de les 
factures.

Transferències internacionals previstes a tercers països, amb indicació, si 
s’escau, dels països de destinació de les dades: no previstes.

Òrgans responsables del fitxer: Subdirecció General d’Impuls de l’Administració 
Digital i Servei al Ciutadà de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Subdirecció General d’Impuls de l’Administració Digital i 
Servei al Ciutadà de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, carrer María de Molina, número 
50, 28071, Madrid.

Nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat: Nivell bàsic.»

Nou. S’inclou un nou annex III, amb la redacció següent:

«ANNEX III

Definicions

Als efectes d’aquesta Ordre ministerial, s’entén per:

1. <<Informació estructurada>>: informació en format electrònic composta per 
dades que es poden generar i processar automàticament per sistemes informàtics.

2. <<Informació no estructurada>>: informació en format electrònic el 
processament de la qual per extreure’n dades que es puguin processar 
automàticament pels sistemes informàtics del receptor requereix la intervenció 
humana o un procés costós que no sol estar automatitzat completament, com el 
reconeixement òptic de caràcters (OCR).

3. <<Esquema de dades explícit>>: el conjunt de dades que el format de la 
factura electrònica defineix explícitament. Exclou, per tant, el que pugui contenir 
qualsevol extensió o annex de la factura electrònica, ja sigui estructurat o no.

4. <<XSD>>: XML Schema Definition. Document que descriu una estructura 
específica, a la qual s’anomena format, de document electrònic escrit en un 
llenguatge informàtic que es denomina XML. L’XSD permet interpretar el document 
electrònic. L’XSD també defineix el model de dades explícit que correspon a aquest 
format. L’XSD és, al seu torn, un document electrònic processable automàticament 
per un sistema informàtic. Un exemple d’XSD és l’XSD “Facturae”, que descriu com 
crear factures escrites en XML d’acord amb el format “Facturae”.

5. <<Facturae>>: XSD del format de factura electrònica “Facturae”, que es 
determina a la disposició addicional segona de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

6. <<XSLT>>: document electrònic que determina com transformar un 
document electrònic escrit en XML en un altre document en un altre format llegible 
per a humans.

7. <<Segell electrònic avançat basat en un certificat reconegut>>: instrument 
per garantir integritat i autenticitat d’un document electrònic que defineix l’article 5.2 
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, i el Reglament (UE) 910/2014, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i 
els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i per 
la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

8. <<Punt general d’entrada>>: el que compleixi amb les especificacions que 
estableix en aquest sentit 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, i la seva 
normativa de desplegament.»
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Disposició transitòria única. Admissió de determinades extensions sectorials utilitzades 
actualment.

Durant els sis mesos següents a la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre, i mentre 
no s’aprovin les extensions sectorials corresponents que regula el nou article 5 bis de 
l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i 
funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques, les 
administracions que en el moment d’entrada en vigor de l’Ordre estiguin admetent 
extensions sectorials ho poden continuar fent.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 31 de juliol de 2015.–El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
Cristóbal Montoro Romero.
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