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TECNOCAMPUS
A/A Sr. José Maria Raya
Exp. 292/2019
 
Ref: DAE/RF/XC/CP
 
 
Senyors,
 
Em plau comunicar-vos que en data 22 de juliol de 2019, l’Ins�tut Català del Sòl ha acordat encarregar-vos
els treballs de redacció parcial de l’Informe d’Impacte Econòmic i Social, referent a l’àmbit del sector Vall dels
Horts, de Sant Fruitós del Bages, amb un pressupost per contracte global de 10.800,00€, IVA no inclòs.
 
Un cop realitzats els treballs, podreu enviar la factura en format electrònic. L’informem que el codi DIR de
l’Ins�tut Català del Sòl és el A09006197.
 
Per tal de lliurar la vostra factura electrònica, cal que ho feu via el servei e.FACT del Consorci d’Administració
oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del
sector públic de Catalunya:
 
h�p://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT
 
Podeu trobar informació rela�va a l’emissió i presentació de factures electròniques a INCASÒL  al següent
enllaç de la nostra pàgina web:  
 
h�p://incasol.gencat.cat/ca/2-serveis_i_tramits/tram_factures_elec/
 
 
Si teniu cap dubte o us cal ampliar la informació, podeu contactar amb la meva companya Roser Guitart de la
Coordinació de Finances i Administració, que us ajudarà a generar la factura electrònica, el seu telèfon
directe és el 93 228 60 22 i el seu mail és (r_guitart@gencat.cat).
 
En la factura electrònica, caldrà indicar el NIF i la forma de pagament, taló o transferència i, en aquest cas, el
núm. del c/c, agència bancària i domicili del Banc, així com el concepte dels treballs, la referència que consta
en el present escrit, el número d’expedient (292/2019) i el número de comanda (3000004817).
 
Atentament,
 

Comunicació acceptació treballs

Marcar como no leído

Para:

Cc:

Curto Bertomeu, Francesc Xavier<x_curto@gencat.cat>
vie 26/07/2019 10:02

Josep Mª Raya Vilches;

Porrata Bonnin, Mª Carme<mc_porrata@gencat.cat>; Marta Carceller Aragall; Anna Gabriel Rovira;
Carme Cucurull Corominas;

Marcar para seguimiento. Iniciar el martes, 24 de septiembre de 2019. Finalizar el martes, 24 de septiembre de 2019.

RESPONDER RESPONDER A TODOS REENVIARELIMINAR    
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