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1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
El registre electrònic de factures està desenvolupat conforme a la següent normativa: 
 

� Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica. 
 

� Ordre del ministeri d’economia i hisenda EHA/962/2007, de 10 d’abril per la que es 
desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació 
electrònica de factures. 

 
� Llei 11/2007 de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

 
� Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 

 
� Reglament municipal del registre electrònic de 24 de juliol de 2009 que regula el 

funcionament del registre telemàtic de l’Ajuntament 
(https://serveis.reus.cat/objecte.php?tipus=fitxer&fitxer=Reglament.pdf) 

 
� Reglament municipal de les factures electròniques de 6 de juliol de 2012 on 

determina l’obligació general de presentació de factures mitjançant el registre 
electrònic a partir de l’any 2.013  

(https://serveis.reus.cat/objecte.php?tipus=fitxer&fitxer=Reglament_factures.pdf) 
 

� Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures al Sector Públic. 
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2. REQUISITS PRÈVIS 
 

2.1. Certificat Digital 
 
Per accedir al registre telemàtic de l'Ajuntament o per signar una factura electrònica cal que 
disposi d’un certificat digital vàlid reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (FNMT, 
CAMERFIRMA, CATCERT, eDNI o ANCERT; per més informació consultar 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-
Certificats). A més, aquest certificat cal coincideixi amb el CIF/NIF de la factura que es 
presenta. 
 
En cas de ser autònom, pot sol·licitar aquest certificat a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) 
o utilitzar el DNI electrònic. 
En cas d’empresa (persona jurídica) pot sol·licitar-ho a través de la següent web: 
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=com&sec=21&page=270&lang=es  
 
 

2.2.  Base de dades de proveïdors de l'Ajuntament de Reus 
 
Aquest requisit ja el compleix qualsevol proveïdor que hagi rebut el mail de notificació 
d'adjudicació de contracte que inclou el codi de contracte i el NIO. 
 
És necessari estar prèviament donat d’alta i registrat en la base de dades de l’Ajuntament, a 
més, cal haver indicat les dades de contacte i un número de compte bancari en format 
IBAN. 
 
En cas de no complir algun d'aquests requisits li apareixerà el següent error i li indicarà quin 
procés seguir: 
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2.3. Java (JRE)  
 
Per tal de poder fer ús dels certificats digitals és necessari que disposi d'una versió 
actualitzada de Java.  
Pot descarregar-ho a través de a la següent URL https://www.java.com/es/download/ 
En cas de tenir problemes amb la instal·lació i posterior configuració de Java pot consultar 
l'annex del final d'aquest document. 
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3. CANALS DE PRESENTACIÓ 
 
Per tal de registrar una factura a l'Ajuntament de Reus o un dels Organismes Autònoms hi 
ha disponibles varis canals de presentació: 
 
- Seu electrònica 
Permet registrar les factures de forma telemàtica ja sigui en format PDF o facturae. 
 
- eFACT 
Només permet registrar la factura en format facturae i adjuntar documentació extra en 
format PDF. 
 
- Altres canals: B2B Router, Caixa Factura, etc... 
Permeten generar la factura electrònica de manera senzilla via web i enviar-la directament al 
servei eFACT. B2BRouter no requereix certificat digital per a fer aquest procés, s'explica en 
més detall posteriorment. 
 
Segons la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures al Sector Públic totes les persones jurídiques que emetin 
factures a l'AAPP amb un import superior a 5.000€ hauran de registrar les factures al punt 
general d'entrada en format facturae obligatòriament, és a dir, no podran registrar les 
factures digitalitzades en format PDF. 
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3.1. Seu electrònica municipal 
 

3.1.1. Com accedir? 
 
Cal complir tots els requisits indicats a l'apartat 2. Pot accedir a l’oficina virtual directament a 
l’adreça https://serveis.reus.cat/ o a través de la pàgina de l’Ajuntament http://www.reus.cat a 
l’opció seu electrònica.  
En aquesta web, apareixen en l’apartat “Empresa, formació i ocupació” els tràmits pel 
registre electrònic de factures: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Tràmits disponibles 
 
El proveïdor pot escollir entre dues opcions per registrar electrònicament la factura des de la 
seu electrònica municipal en https://serveis.reus.cat 
 
Presentació de factures en PDF: Si no disposa de la factura en format facturae,  pot  
presentar-la en format digitalitzat (PDF) i omplir un formulari amb les dades bàsiques de 
facturació. 
 
Presentació de factures electròniques: Cal annexar la factura en format facturae i complir 
els requisits de la factura d’acord amb l’apartat 4.  
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3.1.3. Funcionament 

 
Dades del proveïdor 
 
El primer apartat és comú pels dos primers tràmits municipals on apareixen totes les dades 
personals del proveïdor, les quals únicament es poden modificar les dades de contacte als 
efectes d’avisos (SMS i/o correu electrònic). La resta de dades no són modificables i són 
obtingudes de les bases de dades municipals; en cas que es vulgui una modificació de les 
dades del proveïdor caldrà contactar amb l’àrea de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de 
Reus o enviar un email a efactura@reus.cat: 
 

 
 

Dades obligatòries addicionals 
 
És obligatori sempre informar de les següents dades per tal d’assegurar el correcte registre 
electrònic de la factura: 
 
IBAN: És obligatori informar del número de compte CCC i que aquest estigui en format 
IBAN (International Bank Account Number) sense espais ni guions. 
És obligatori que estigui donat d’alta el número de compte a la base de dades de 
l’Ajuntament. 
 
Descripció: Cal detallar el concepte de la factura. 
 
Àrea gestora: És el departament municipal a la qual va adreçada la factura. 
 
NIO: número de reserva pressupostària que es facilita al proveïdor en l’encàrrec o 
adjudicació. 
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3.1.4. Presentació de factures electròniques 
 
En el cas del tràmit de “Presentació de  factures electròniques” cal annexar en primer lloc el 
fitxer en format facturae en XML o XSIG. A més, també cal afegir almenys un document que 
contingui la factura en format PDF. 
 

 
 

3.1.5. Presentació de factures en PDF 
 
En el cas del tràmit de “Presentació de factures en PDF” cal completar un petit formulari on 
s’especifiquen les dades de la factura de forma resumida. A més, també cal afegir almenys 
un document que contingui el detall de la factura en format PDF. 
 
 

  
 
La icona ‘i’ conté recomanacions i guies de que cal introduir en cas. 
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Factures 
 
En cas de volen registrar una factura aquests són els camps disponibles per omplir. 
 

 
 
 
Abonaments 
 
En cas de voler registrar un abonament, apareixen un seguit de camps per a identificar la 
factura relacionada i els motius d’aquesta rectificació. 
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3.1.6. Confirmació de la presentació telemàtica 

 
A continuació es mostra una previsualització de la factura electrònica al complet que es 
presenta per tal de validar-la i confirmar l’enviament electrònic. 
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3.1.7. Comprovant de registre electrònic de la factura 

 
Si totes les dades són correctes i es confirma, es procedirà a signar electrònicament per part 
del proveïdor per a completar el procés de registre de la factura. En cas que finalitzi 
correctament el procés, es genera un comprovant de registre de la factura: 
 

 
 
 

 
 
 
Aquest comprovant conté les dades del proveïdor, de l’entitat receptora, de la factura, del 
registre municipal de factures (Cod. Factura) i del registre electrònic municipal (Núm. 
Registre). 
 
El document està signat electrònicament per l’Ajuntament de Reus per garantir-ne 
l’autenticitat, integritat i no repudi d’acord a la llei 11/2007. 
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3.2. eFACT  

 
eFACT és un servei del consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que permet 
registrar factures electrònic a les diferents entitats de l'administració pública Catalana. És el 
punt general d'entrada de factures per a totes aquestes entitats. 
 

3.2.1. Com accedir? 
 
Pot accedir-hi a través d'un dels enllaços que trobarà dins el tràmit indicat a la seu 
electrònica de l'Ajuntament de Reus. Caldrà seleccionar l'enllaç corresponent segons l’entitat 
receptora de la factura. 
 

 
 

3.2.2. Com presentar la factura? 
 
La facturae que s'adjunta cal que compleixi els requisits de la factura d’acord amb 
l’apartat 4, pot consultar l'apartat de F.A.Q. en cas de tenir més dubtes. 
Un cop dins del portal eFACT de l'entitat desitjada, seguir els passos descrits a continuació. 
 
 
 
 
       El primer pas és adjuntar el fitxer  
      facturae amb un format correcte.   
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Un cop validat i pujat el fitxer de facturae podrà adjuntar PDFs amb el registre d'aquesta 
factura. 
 
 
 
 
 
 
Si l'ha adjuntat correctament, veurà sota de cada factura xml els fitxers annexats. 
 
 
 
 
 
 
 
Per últim, pot indicar l'adreça on vol rebre la notificació pel canvi d'estat. L'aplicació agafa 
les dades de contacte de l'XML i en cas de no trobar-les deixarà aquest apartat en blanc. 
 
 
 
 
 
 

3.2.3. Consulta estat 
 
Un cop enviada podrà consultar els canvis d'estat des de l'apartat 'Consulteu l'estat' després 
d'introduir les dades de la factura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encara que una factura s'hagi rebutjat, tindran un comprovant de l'eFACT conforme han 
realitzat la petició de registre però la factura no haurà entrat al nostre sistema de 
comptabilitat; serà necessari que corregeixi l'error i torni a registrar la factura correctament. 
 

3.2.4. Altre informació 
 
eFACT també permet integracions per automatitzar el procés d'enviament de factures a les 
bústies del Hub eFACT. Per a més informació cal que contacti amb el seu proveïdor del 
software de comptabilitat. 
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3.3. B2B Router 

 
És un portal de facturació electrònica que permet generar facturae i enviar-les directament 
al HUB de l'eFACT de forma ràpida i senzilla. Una de les avantatges d'aquest portal és que 
no requereix certificat digital per tal de poder fer l'emissió de factures en format facturae ja 
que s'utilitza la signatura delegada. 
És d'un servei gratuït bàsic per a generar i enviar factures, a més, també ofereix altres serveis 
més complets de pagament. 
 

3.3.1. Com accedir? 
 
S'hi pot accedir a través de l'enllaç https://www.b2brouter.net/ca. És necessari registrar-se i 
informar les dades bàsiques personals. 
 

3.3.2. Com genero una factura? 
 
Un cops donat d'alta, serà necessari que donar d'alta les empreses receptores. Asseguri's 
d'escriure el CIF correctament, per a l'entitat Ajuntament i els organismes autònoms hi ha 
definit un perfil públic per tal d'automatitzar l'enviament de les factures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop afegida l'empresa, pot comprovar que està vinculada al perfil públic si té el símbol 
indicat davant del CIF. 
 
 
 
 
 
 
Un cop tingui les dades de l'emissor i receptor de la factura cal anar a l'apartat Factures - 
Nova Factura. 
A part de les dades bàsiques de la factura, és necessari complir els camps NIO i els codis 
DIR3 tal com es mostra a la següent imatge. En cas de no conèixer els codis DIR3 cal 
contactar amb el departament receptor de la factura o consultar el següent enllaç: 
https://serveis.reus.cat/registre/doc/Codis_DIR3_AjReus_OOAA.pdf  
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Una vegada hagi entrat tota la informació de la factura, cal clicar a Crear i enviar, si no hi ha 
errors la factura s'enviarà automàticament. 
 
Per comprovar l'estat de la factura cal accedir a la plataforma eFACT de l'entitat receptora i 
consultar l'estat de la factura, pot veure més informació a l'apartat 3.2.3 
 

3.4. Caixafactura 
 
Si és usuari de CaixaFactura  podrà enviar les factures de forma automàtica des del seu 
portal al servei eFACT de l'entitat corresponent. Cal que la facturae compleixi els requisits 
de la factura d’acord amb l’apartat 4. 
 
 

3.5. Altres canals 
 
En cas de voler usar altres canals caldrà prèviament consultar-ho als serveis informàtics 
municipals en suport@reus.cat 
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4. COM GENERAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA 
 
Aquest pas pot ser omès per tots aquells proveïdors utilitzaran el tràmit de factures 
digitalitzades. 
 

4.1. Programari  
 

4.1.1. Aplicació Facturae (Ministeri d’Hisenda i AAPP) 
 
El Ministeri d’Hisenda i AAPP ofereix un programa gratuït per a la generació de factures en 
format facturae. Aquesta opció permet al proveïdor tenir tot l’historial de clients i proveïdors 
i totes les factures emeses (amb B2BRouter també es manté tot l'històric als seus servidors). 
 
Aquest mètode requereix instal·lació en l’ordinador però és una opció recomanable per a 
tenir tota la informació emmagatzemada i no haver d’entrar totes les dades cada vegada 
que es vol generar una factura. Pot descarregar-se el programari i els manuals de 
funcionament a través de la següent URL:  http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx. 
 
Per a descarregar-lo cal accedir a 'Formato Facturae' - 'Descarga de la aplicación de 
Escritorio' on s'explica el funcionament del programa. Per a iniciar la descarrega cliqui a 
'Descargar Aplicaciones'; disposa de versions per a Windows, MAC i Linux. 
 
En cas de tenir problemes tècnics amb l'aplicació del ministeri han de contactar-hi a través 
de: 

� email: facturae@minetur.es 
� Telèfon: 900 900 555 

  
 

4.1.2. B2BRouter  
 
Veure apartat 3.3 on s'explica en detall el funcionament d'aquesta plataforma. 
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4.2. Format factura electrònica 

 
Només s'acceptaran factures electròniques generades d'acord amb les especificacions del 
format facturae 3.2 i 3.2.1, signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut. A 
més, les factures cal que incloguin el número de NIO i l'àrea gestora a qui va destinada la 
factura (codis DIR3) tal com s'especifica a la normativa.  
 

4.2.1. NIO: número de reserva pressupostària 
El NIO o número de reserva pressupostària serà facilitat per l'àrea gestora receptora de la 
factura i és obligatori afegir-lo al moment de registrar la factura. És un número de dotze 
dígits que comença amb l'any actual. 
A continuació es detallen diferents formes d'informar aquest camp: 
- A través de la seu electrònica de l'Ajuntament: podrà introduir-lo a través del formulari.  
- A través de B2BRouter: cal introduir-lo al camp Número de comanda, consultar apartat 
3.3.2 per a més informació. 
- A través de l'aplicació del ministeri: Al moment d'afegir una nova línia a la factura cal anar 
a l'apartat Altres dades tal com es mostra a la següent imatge. 
 

 
 
- Altres canals: En cas de generar la factura electrònica per altres canals, haurà d'indicar-lo 
dins al tag ReceiverTransactionReference del facturae.  
Aquest es troba a Items - InvoiceLine - ReceiverTransactionReference 
 
 

4.2.2. Codi àrea gestora (codis DIR3) 
 
L'Ajuntament de Reus té una gestió administrativa descentralitzada. Per tal d'accelerar -ne la 
distribució és obligatori indicar-ne el codi. 
 
Segons l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions 
tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques, 
tota factura electrònica adreçada a una Administració Pública ha d'incloure tres codis per 
identificar el destinatari (els anomenats Codis DIR3): l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la 
unitat tramitadora. 
 
A continuació es detallen diferents formes d'informar aquest camp: 
- A través de la seu electrònica de l'Ajuntament: podrà triar-lo a través d'un seleccionable 
que apareix al formulari.  
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- A través de B2BRouter: cal introduir-los als camps òrgan gestor, oficina comptable i unitat 
tramitadora, consultar apartat 3.3.2 per a més informació. 
- A través de l'aplicació del ministeri: Cal indicar-los a l'apartat del receptor dins la pestanya 
FACe. 
- Altres canals: En cas de generar la factura electrònica per altres canals pot consultar a la 
web del ministeri per a més informació http://www.facturae.gob.es. 
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5. PORTAL DEL PROVEÏDOR 
 
El portal del proveïdor li permet a partir d’un certificat digital, accedir a la informació de les 
factures i del seu estat pel seu seguiment. 
 
Per accedir al portal del proveïdor cal anar a l’oficina virtual https://serveis.reus.cat/ i clicar a 
‘Carpeta del proveïdor’. 
 

 
 
 
És necessari accedir amb el certificat digital que coincideixi amb el NIF/CIF emissor de 
factures ja que en cas contrari es denegarà l’accés o no es mostrarà cap factura. 
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Un cop dins podrà veure les dades generals 

� Dades de contacte. 
� Dades bancàries. 
� Dades proveïdor 

 

 
 
 
 
 
A més, també podrà consultar dades econòmiques on trobarà: 

� Contractes vigents (NIOs disponibles). 
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� Factures cobrades. 
� Factures pendents de cobrar. 
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6. FAQ: PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS 
 

� Puc presentar les factures en format paper? 
 
No, el Registre reglament municipal de les factures electròniques de 6 de juliol de 2012  
determina l’obligació general de presentació de factures mitjançant el registre electrònic a 
partir de l’any 2.013 
 

� Cal que vagi expressament a la seu electrònica de l’Ajuntament per presentar 
telemàticament una factura? 

 
No, pot utilitzar el portal interadministratiu EFACT del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya, pot consultar els diferents links segons l'entitat receptora a 
https://serveis.reus.cat/tramit.php?tramit=37160. En cas de voler usar altres canals caldrà 
prèviament consultar-ho als serveis informàtics municipals en suport@reus.cat 
 

� El registre electrònic de factures té validesa jurídica plena a efectes de 
presentació de factures? 

 
Sí, una vegada presentada i obtingut el comprovant, la factura electrònica registrada té 
validesa jurídica plena i vinculant amb l’ajuntament a tots els efectes. 
 

� Quines versions del format facturae se suporta? 
 
Actualment el registre electrònic de factures suporta el format facturae en les seves versions 
3.2 i 3.2.1, sempre que estiguin informats els camps obligatoris del DIR3 tal com s'indica a 
l'apartat 3.2 d'aquest manual. 
 

� No disposo de certificat digital, que faig? 
 
Pot obtenir un certificat digital a través de la seva oficina de l’Agència Tributària més 
propera. En el cas de ser una persona física també pot sol·licitar el certificat de manera 
gratuïta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. Per més informació pot consultar: 
https://serveis.reus.cat/tramit.php?tramit=29176 
 

� Entro en la presentació de factura però no puc seleccionar el certificat digital 
per iniciar el tràmit. 

 
És necessari tenir la màquina virtual de Java instal·lada en el seu ordinador per a poder 
accedir i haver-ne autoritzat la seva execució. Pot consultar l'annex per a més informació. 
 

� No puc seleccionar el certificat digital per iniciar el tràmit i tinc la màquina 
virtual de Java ja està instal·lada. 

 
Les noves versions d’alguns navegadors demanen permís d’execució per als applets de Java; 
assegureu-vos que els ha autoritzat i té permisos per executar-ho.  
En sistemes Mac OS X els s’han detectat problemes amb la utilització dels certificats, 
consultar apartat 3.3. 
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� No m’apareix cap certificat digital per seleccionar. 
 
Validi que en el seu navegador té instal·lat i reconegut un certificat digital seguint els 
següents passos: 
 
Internet Explorer: Accedeixi a Eines � Opcions d’Internet � Contingut � Certificats 

 
 
 
Mozilla Firefox: Accedeixi a Eines � Opcions �Avançat � Xifratge � Visualitzar els 
certificats � Els vostres certificats 
 

 
 
 

� Em dóna un error de validació del certificat que faig? 
 
Cal que utilitzi un certificat digital vàlid reconegut per l’Agència Catalana de Certificació 
(FNMT, CAMERFIRMA, CATCERT, eDNI o ANCERT; per més informació consultar 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-
Certificats) i que coincideixi amb el CIF/NIF de la factura que es presenta. 
 

� Em dóna el següent error quan entro al tràmit: “No s’han pogut trobar les dades 
corresponents al seu certificat digital a la base de dades municipal” o “No està 
donat d’alta a la Base de Dades de proveïdors de l’Ajuntament de Reus” 

 
Contacti amb l’àrea de Gestió Econòmica i Pressupostaria per a tramitar-ne l’alta o enviï un 
correu electrònic a efactura@reus.cat. També potser possible que provi d’entrar amb un 
certificat digital que no coincideixi amb les dades del CIF/NIF del proveïdor. 
 

� Em dóna un error en el número de compte corrent CCC 
 
És obligatori que el número de compte estigui en format IBAN electrònic (International 
Bank Account Number) sense espais ni guions. Pot obtenir més informació a la següent 
URL: http://www.sepaesp.es/sepa/es/herram-conv/  
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� No disposo del NIO o dóna error de NIO incorrecte 

 
Cal contactar amb el departament que es va prestar el servei perquè us informi del número 
de reserva pressupostària o NIO corresponent.  
 

� No se quina és l’àrea gestora que em demana el procés 
 
Cal contactar amb el departament que es va prestar el servei perquè us informi quina àrea 
gestora pertany. 
 

� Em dóna el següent error durant el registre: “S’ha produït un error al registrar la 
factura als Serveis Econòmics” 

 
Cal contactar amb els serveis informàtics municipals per tal d’analitzar l’error tècnic que s’ha 
produït en l’adreça de correu electrònic suport@reus.cat 
 
 

� Em dóna el següent error durant el registre: “Ja existeix una factura amb aquest 
codi per aquest proveïdor a l'entitat seleccionada.” 

 
La factura que s’intenta registrar ja existeix; podeu consultar-les en el Portal del Proveïdor en 
l’oficina virtual. 
 

� No puc entrar al portal del proveïdor, que faig? 
 
Comprovi que el certificat digital que utilitza coincideix amb el CIF/NIF d’emissor de les 
factures registrar com a proveïdor en les bases de dades municipals.  En cas de tenir 
problemes caldrà contactar amb suport@reus.cat facilitant el tipus de certificat de que 
disposa, entitat emissora, etc... 
 
 
 

� No puc adjuntar fitxer adjunts? 
 
Cal seleccionar el fitxer que vol adjuntar tal com es mostra a la imatge següent. 
 



 

Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions 
Innovació, Empresa i Ocupació 
Tel. 977 010 290 FAX 977 010 238  
suport@reus.cat 
www.reus.cat 

 

   26 

 
Un cop seleccionat cal clicar al botó ‘Annexar fitxer’, si vol posar una descripció cal fer-ho 
abans de clicar el botó. 
 

 
Finalment veurà com apareix a la llista de fitxers annexos. 
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7. ANNEX. CONFIGURACIONS NAVEGADORS, JAVA,... 
 
 

7.1. Requisits tècnics mínims 
  
Per a poder accedir als tràmits de la seu electrònica necessita complir els següents requisits 
tècnics: 
 
Navegador: Es recomana utilitzar un navegador actualitzat; però poden utilitzar IExplorer, 
M.Firefox, Safari, etc... És necessari que el navegador pugui executar applets de Java, el 
navegador Google Chrome no compleix aquest requisit. 
Java VM: Per a l’execució de l’applet de signatura és obligatori tenir instal·lada la màquina 
virtual de Java (https://www.java.com/es/download/). És recomanable estar  actualitzat a la 
última versió per temes de seguretat. 
(opcional) Drivers necessaris per a utilitzar el vostre certificat digital.  
 
Poden validar que compleixen els requisits i tenen la configuració local correcte accedint a 
la següent URL http://validador.catcert.cat/psiswebclient/verify/certificate/verifycertreq.jsp i 
validant que el detecta el seu certificat i que aquest és vàlid. 
 
En el cas que no li aparegui el seu certificat en aquest validador i en pugui certificar la seva 
validesa, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus tampoc podrà accedir-hi. Més 
endavant en aquest annex li donem alguns consells per a resoldre el problema. 
 

 
 

7.2. Taula de compatibilitat 
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A continuació es mostra la taula de compatibilitat per a l’execució de l’applet de signatura 
per accedir a la seu electrònica i realitzar els tràmits. 
 

 
 
* En cas d’utilitzar Firefox els recordem que cal importar els certificats directament a aquest 
navegador com es comenta a l’apartat 5. 
** En cas d’utilitzar MAC OSX es recomana instal·lar  el certificat al magatzem .Mac i utilitzar 
el Safari. 
*** En sistemes MAC OSX no es podrà accedir a la seu electrònica amb el DNI electrònic 
degut que l’applet de signatura només funciona amb Safari per aquest sistema operatiu i 
aquest navegador no disposa dels mòduls criptogràfics per a utilitzar el DNIe. Per aquests 
casos caldrà generar una facturae i registrar-la a través del portal eFACT. 
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7.3. Autoritzar execució applet 

 
7.3.1. Configuració navegador 

 
Es dóna el cas que segons les configuracions locals dels PCs, alguns navegadors no tenen 
habilitada l’execució de la màquina virtual de Java i es troben amb problemes per a carregar 
els certificats. 
Tal com es pot veure a la captura següent, el navegador està sol·licitant autorització per a 
executar l’applet de Java, fins que no se li digui ‘Permet’ no s’executarà. 
 

 
 
En el cas del Firefox, el primer pas és autoritzar el navegador. 
 

 
 
Tot i autoritzar l’execució en primera instància, les noves versions del navegador demanen 
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constants autoritzacions per a l’execució dels applets Java degut a possibles problemes de 
seguretat. 
 

 
 

 
 
 
Finalment es carrega l’applet, es mostra la consola de Java (pot estar minimitzada segons la 
configuració local a Tauler de Control � Java ) i apareix la selecció dels certificats. 
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Una altre manera de saber si teniu el Java autoritzat a aquest navegador és baixant el 
complement QuickJava per a Firefox. 
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Un cop visualitzeu la barra de complements, apareixen les següents icones. 
Validar que la ‘J’ i ‘JS’ apareguin en blau. 
 

 
 

7.3.2. Autoritzar execució applet 
 
Primer cal accedir al Tauler de Control � Java 
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Afegir la URL https://serveis.reus.cat a on s'indica a la captura anterior. 
 
Pestanya Advanced 
 
Si activem l’opció ShowConsole, ens assegurarem que la Java VM té permisos d’execució. 
 

 
 
 
Podrem validar-ho perquè se’ns obrirà un pop-up com aquest 
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En cas que encara tinguem problemes, cal seleccionar la següent opció. 
 

 
 
*** Un cop configurat tot, cal tancar tots els navegadors oberts i finestres Java que hagin 
pogut quedar obertes. 
 
 


