
B2BROUTER – enviament de factures electròniques a l’administració 

 

Per enviar les factures electròniques a les administracions, una manera gratuïta es entrar des 

del navegador Explorer a dins de la plataforma http://www.b2brouter.net i donar-se d’alta 

com empresa seguint les instruccions que va donant el propi portal. 

 

 

Un cops donats d’alta, entrarem en la zona de de gestió on hem de donar alta les dades de la 

nostra empresa, dades fiscals, dades bancàries i altres (els camps marcats amb asterisc 

vermell  són obligatoris) 

 

http://www.b2brouter.net/


El següent pas serà  donar d’alta com empresa a l’Ajuntament de Masquefa, els nostres clients  

o altres Administracions a les que li enviarem les factures electròniques. 

 

 

 

Ens demanarà les dades amb la fitxa següent: 

 

 

Entrem les dades generals, les línies, la forma de pagaments amb les dades  bancàries on ens 

han de fer el pagament i el venciment. 

 

 

 

 



 

 

 

Un cop introduïdes totes les dades fem desar i ja tindrem l’empresa introduïda a la nostre 

plataforma. 

 

Aquesta es la pantalla que visualitzarem i ja podrem emetre factures electròniques, per fer-ho 

només s’ha de clicar a Nova Factura. 

 

 

 

 



Sortirà aquesta pantalla on s’ha d’introduir la data de factura, el numero etc.... 

 

IMPORTANT: Aquests 3 camps son obligatoris introduir-los. Per l’Ajuntament de Masquefa 

son: L01081192  

Un cop introduïdes aquestes dades, hem d’anar a l’apartat de les línies de factura i farem els 

conceptes de la factura  

 

Per introduir més línies de factura hem de fer clic aquí. 

Un cop hem fet tota la factura, podem fer desar o desar i enviar, si feu desar uns mostrarà una 

pantalla amb la factura feta i en cas d’un error ho podreu corregir i si feu desar i enviar, la 

factura s’enviarà de forma automàtica tal i com està. 



En el cas que feu desar, us surt així: 

 

 

Un cop repassada, a la capçalera d’aquesta pantalla poder fer el botó d’enviar i serà tramesa a 

l’administració i si l’haguéssiu de modificar, editeu. 

 

 

 


