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XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI 
CR SAGRADA FAMILIA (UNIVERSITAT DE VIC) 7 
08500 Vic  
 
 
 
 
Us comuniquem que, per resolució del Subdirector General de Gestió Econòmica, 
Contractació i Patrimoni, s’ha adjudicat el contracte referenciat per l’import que 
s’assenyala a continuació:  
 
 
Expedient AG-2018-407 
Unitat promotora : AG050101 Servei d'Innovació Agro alimentària  
Contracte : Contracte Públic Tipus :  Serveis  
Procediment : Menor   
Títol : Organització Jornades PATT'18 - XCT 

 
 
 
Empresa adjudicatària: XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI  
  Import base€ IVA€ Import total€ 
Import adjudicació:  2.800,00 0,00 2.800,00 

 
 
 
Us recordem que no podeu facturar fins que no s’hagi realitzat la prestació i que, una 
vegada realitzada, hem de rebre la factura corresponent en un màxim de 30 dies. 
  
És imprescindible incorporar a totes les factures, per tal que es pugui tramitar pels 
corresponents serveis administratius, les dades següents: 
 
Codi d'expedient: AG-2018-407 
Nif del Contractant: S0811001G 
Òrgan de contractació: AG 
Centre gestor destinatari: AG050101 
 
El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar mitjançant la web del 
Departament d'Economia i Coneixement, a l'apartat de Tresoreria i Pagaments 
(Consulta de l'estat factures i pagaments de document), a partir de l'endemà del registre 
de la factura. 
 
Atentament,  
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Nota: En cas que la factura s’hagi d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que 
estableix 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, s’ha d'enviar a la 
plataforma e.FACT, la qual, segons l'Acord GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el 
punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic. Les factures han d’incorporar les dades bàsiques 
obligatòries establertes al RD1619/2012, s’han de signar amb una signatura avançada 
basada en un certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número 
d’expedient de contractació, ja que si no hi consta els registres comptables de la 
Generalitat de Catalunya rebutjaran automàticament la factura. 
El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament 
d'Economia i Coneixement, a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'estat 
factures i pagaments de document), a partir de l'endemà del registre de la factura. 
 
 
 
 
Informació codis DIR3: 
Unitat Tramitadora:A09006114  DIRECCIÓ DE SERVEIS 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 Barcelona ESP. 
 
 
IMPORTANT: En relació a l’òrgan gestor, feu constar en la notificació només una de 
les opcions següents, la que correspongui a la vostra unitat: 
 
Òrgan gestor:A09006045  SG D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 Barcelona ESP. 
 
Òrgan gestor:A09002973 DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
I ALIMENTACIÓ NATURAL 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 Barcelona ESP. 
 
 
Oficina Comptable: A09018876  INTERVENCIÓ GENERAL 
Rambla Catalunya 19-21 08007 Barcelona ESP. 
 


