
CREACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES AMB B2B ROUTER 
 

A. ACCÉS A L’APLICACIÓ 

 

1. Accedim al web https://www.b2brouter.net/ca, que és una aplicació gratuïta per crear factures 
electròniques. Accedim a “Donar-me d’alta”. 

 

 

 

2. Omplim les dades sol·licitades i premem el botó “Donar-me d’alta”. 

 

 

  

https://www.b2brouter.net/ca


3. A l’adreça de correu electrònic que hàgim indicat en fer l’alta, hi rebrem un correu electrònic que ens 
permetrà activar el nostre compte a B2b Router. 

 

 

 

4. Entrem a l’aplicació amb l’usuari i contrasenya que hem indicat quan hem fet l’alta. 

 

  



B. CONFIGURACIÓ EMPRESA 

 

5. Automàticament accedim a la pantalla “La meva empresa”, apartat “Dades fiscals”. Aquí hem 
d’introduir la informació obligatòria (marcada amb *) i podem introduir la resta d’informació no 
obligatòria de la nostra empresa. Un cop emplenat, premem el botó “Desar”. 

 

 

  



6. Anem a l’apartat “Impostos”, on automàticament es crearan els diferents tipus vigents d’IVA i d’IRPF. 
La casella “Per defecte” només vindrà marcada a l’IVA estàndard del 21%. Si hem de facturar amb IVA del 
21% i no hem d’aplicar retenció d’IRPF, ja ens està bé així. Si volem canviar l’opció per defecte d’IVA i/o 
d’IRPF, podem canviar-ho aquí. No obstant, en el moment de fer cada factura podrem modificar el tipus 
d’IVA i/o d’IRPF, si ho desitgem. 

 

 

Si anem pel règim especial de Recàrrec d’Equivalència, a través de l’opció “Afegir un nou impost” podem 
afegir noves línies amb els tipus impositius corresponents al Recàrrec d’Equivalència: 5,2% per al tipus 
d’IVA estàndard, 1,4% per a la taxa reduïda (baixa) i 0,5% per a la taxa súper reduïda. 

 



7. Anem a l’apartat “Dades bancàries”, on podem introduir un o diversos comptes bancaris de la nostra 
empresa. D’aquesta manera, quan fem una factura podrem indicar a quin dels nostres comptes haurà de 
fer la transferència el client. 

 

 

 

C. ALTA CLIENTS 

 

8. Anem a la pantalla “Empreses” del menú superior. Aquí, mitjançant el botó “Nova empresa”, donarem 
d’alta les empreses que són clients nostres i a les quals els hem de fer les factures electròniques. 

 

 

9. Donem d’alta l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet com a client. Introduïm el seu NIF i quan intentem 
saltar al camp següent ens apareix aquest missatge. 

 



10. Premem el botó “Acceptar” i automàticament s’omplen la resta de dades. Nosaltres només haurem 
d’emplenar el Mètode de pagament i el Venciment, que serà el que s’aplicarà a les factures que li emetem 
a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. Quan ho hàgim fet, premem el botó “Desar”. 

 



 

 

D. EMISSIÓ FACTURES 

 

11. Anem a la pantalla “Factures” del menú superior. Aquí, mitjançant el botó “Nova” – “Factura”, 
crearem una factura. 

 

 

12. Utilitzant el desplegable del camp “Client”, seleccionem l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. 
Automàticament, veurem que han aparegut tres nous camps ja emplenats. 

 

NOTA IMPORTANT: Si hem de facturar a l’Organisme Autònom Llar d’Infants l’Esquirol, veurem que 
en introduir el seu NIF no ens apareix el missatge de l’apartat 9 i no se’ns omplen automàticament 
les seves dades. En aquest cas, les haurem d’introduir manualment i haurem de tenir present 
especialment que a l’apartat “Enviament i recepció de documents electrònics” haurem de seleccionar 
“Enviar per: Xarxa Oberta” i “Mètode: eFACT Catalunya”. 



13. Acabem de modificar o emplenar la resta de camps obligatoris, i els camps opcionals que desitgem. 

 

 

  



14. Anem a l’apartat “Línies” i anem introduint les línies de la factura. Si facturem productes o serveis 
amb diferents tipus d’IVA, tenim l’opció de marcar la casella “Impost per línia” i així podrem seleccionar 
el tipus d’IVA per a cada article. Quan hàgim introduït totes les línies, premem el botó “Desar”. Els preus 
els hem d’introduir sense IVA. 

 

 

Si anem pel règim especial de Recàrrec d’Equivalència, també tindrem a la part superior l’opció de 
seleccionar el tipus de RE, amb la possibilitat de marcar la casella “Impost per línia”. Així, per a cada 
article haurem de seleccionar el tipus d’IVA i el tipus de RE. Els preus els hem d’introduir sense IVA i sense 
RE. 

 



15. Automàticament tenim una vista de la factura que acabem de crear. 

 

 

 

16. Si la factura és correcta, l’enviem mitjançant l’opció “Enviar” que hi ha a la capçalera de la vista 
anterior. Si hi hagués alguna cosa a rectificar, ho podríem fer mitjançant l’opció “Edita”. 

 

 

 

  



E. ANNEX 1: ENVIAMENT DE FACTURES AMB PDF ADJUNT PER eFACT 

 

La versió gratuïta de l’aplicació b2brouter no permet adjuntar un fitxer PDF en el moment de fer 
l’enviament de la factura (sí que ho permet la versió de pagament). El que s’envia quan premem l’opció 
“Enviar” és només un fitxer XML. El que sí que permet la versió gratuïta és descarregar un PDF de la 
factura. 

No obstant, si volem enviar el fitxer XML de la factura electrònica i un fitxer PDF de la factura adjunt, 
tenim una alternativa sense haver de recórrer a la versió de pagament de b2brouter. En lloc de prémer 
l’opció “Enviar” podem fer el següent: 

 
a) Descarreguem el fitxer XML, desplegant l’opció “Més”, i el guardem al nostre ordinador. 

 
b) Descarreguem el fitxer PDF i el guardem al nostre ordinador. 

 

 
c) Accedim a la bústia de lliurament de factures electròniques eFACT https://efact.eacat.cat/bustia/ i 

anem a l’opció “Enviament de factures”. Amb el botó “Examinar” seleccionem el fitxer XML que 
prèviament hem guardat al nostre ordinador. Un cop seleccionat, premem el botó “Afegeix” i aquest 
fitxer apareixerà a l’apartat “Factures a enviar”. També podem indicar una adreça de correu electrònic 
on rebrem els avisos de l’estat de la factura. 

 

https://efact.eacat.cat/bustia/


d) Un cop tenim seleccionat el fitxer XML de la factura electrònica que volem enviar, podem adjuntar-li 
el fitxer PDF que prèviament hem guardat al nostre ordinador. Ho farem amb els botons “Examinar” 
i “Adjunta” de l’apartat “Factures a enviar”. Veurem que sota del fitxer XML ens quedarà penjat el 
fitxer PDF adjunt seleccionat. 

 

 

e) Podem repetir l’operació tantes vegades com factures vulguem enviar. Un cop tenim preparades totes 
les factures XML i els seus PDF adjunts, podem marcar les que volem enviar i enviar-les amb el botó 
“Envia”. 

 

 

f) Un cop enviada una factura, podem consultar el seu estat a l’opció “Consulteu l’estat”. Per poder 
consultar l’estat d’una factura hem d’introduir totes les dades que ens demanen i prémer el botó 
“Cerca”. Si en enviar la factura havíem indicat una adreça de correu electrònic, també rebrem avisos 
sobre el seu estat en aquesta adreça. L’estat d’una factura, per ordre cronològic, pot ser: 1) registrada 
–> 2) tramesa –> 3) lliurada –> 4) comptabilitzada l’obligació reconeguda (o rebutjada). 

 

 



F. ANNEX 2: SUPORT TÈCNIC B2BROUTER 

 

Com a usuaris registrats a b2brouter, encara que tinguem només la versió gratuïta, podem enviar 
qualsevol consulta o incidència al servei de suport a través de l’enllaç “Suport” que veiem en tot moment 
a la part superior dreta de la pantalla. Amb el botó “Nova incidència” obrirem una incidència o consulta. 
Rebrem la resposta a la mateixa pàgina, on s’anirà acumulant un històric de les incidències o consultes 
reportades. 

 

 

 

 


