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Llegenda 
 

       Trobareu aquesta informació a les vídeo càpsules formatives. 

 

        Atenció _ Important  

 

🚩 Enllaç per ampliar informació 
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1. Definició del mòdul 

Funcionalitats 

El mòdul de facturació en permet crear i enviar factures així com gestionar pagaments. 

El mòdul té una doble vessant, ja que connecta tant amb Compres (proveïdors) com en Ventes 

(clients). 

Aquesta aplicació està relacionada especialment amb els mòduls de Compres, Ventes i també 

Comptabilitat (integrat dins el de Facturació en el nostre cas). 

 

 

Avantatges: 

★ Resulta molt senzill crear una factura. Les plantilles ja venen preconfigurades a l’Odoo i 

només s’ha de personalitzar amb les dades de la nostre entitat.  

★ Facilita tant l’enviament al client com el seguiment de tot el procés, des que es genera 

una fase d’esborrany fins que es troba pagada. Aquest control resulta bàsic per analitzar 

com es troba l’organització.   

★ Si es vol, permet integrar la Comptabilitat d’una manera completa. Tota la comunitat 

d’Odoo vetlla per complir i tenir actualitzada la normativa Fiscal i Comptable que és 

d’obligat compliment per a les Entitats de la Economia Social i Solidària. 

  



 

 

 

ESS ECO 4.0 5 Digitalització de l’Economia Social i Solidària 

2.  Començar amb el Mòdul de Facturació        

Esquema procés lògic ODOO 

 

 

Principals funcionalitats:  

 

Depenent del nivell de permisos de l’Usuari la opció de mení pot ser molt més limitada. 

 

        Atenció _ Important:  

Només el personal qualificat amb coneixements comptables i / o ficals haurien de tenir el menú 

complert. 

Permisos aplicacions: Administrador de facturació. 

Configuració tècnica: 

-  Responsable AEAT 

-  Mostrar característiques de comptabilitat completes 
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Primers passos: 

 

Informació de la teva companyia:  

Configura les dades de la teva entitat i les capçaleres per a les diferents plantilles (comandes, 

factures,...) 

Tot el que apareix de color lila són camps obligatoris d’emplenar, no obstant sempre és millor 

emplenar el màxim de camps amb detall. 

 

 

 

 

No és la única via per emplenar aquesta informació, també es pot arribar a la fitxa de companyia 

des de Ajustos: 
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Compte bancari:  

Configura les dades del/s compte/s bancari/s que hi hagi per a sincronitzar-los. 

Odoo ens pregunta si volem crear un diari nou (a) o enllaçar-lo a un diari ja establert (b). 

 

(a) crear un diari nou 

 

 

(b) enllaçar amb un diari ja creat 
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        Què són els Diaris?  Es tracta de “llibres” on es genera apunts comptables. 

 

Els diaris típics són: 

 

● Factures de client 

● Factures de proveïdor 

● Banc 

● Efectiu 
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Exercici fiscal:   

Es defineix les dates de començament i final d’any fiscal. 

 

Preconfigurat, tenim el més comú:    

● Data d’obertura: 1 de gener. 

● Data de tancament:  31 de desembre. 

 

Pla comptable:  

Odoo compte amb un Pla General Comptable actualitzat, permetent poder registrar els 

assentaments comptables. 

 

 

Hi ha entitats de l’Economia Social i Solidària que opten per portar tota la comptabilitat integrada 

dins el seu Odoo i d’altes que prefereixen exportar els fitxers i que la seva gestoria s’ocupi de la 

part comptable i fiscal. 
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           Nota per a comptables: Odoo per defecte treballa amb 6 dígits. No hi ha subcomptes. Cada 

client “penja” de la 430 i es distingeix pel nom de Client. 

 

 

 

 

Diagrama Anàlisis Necessitats: 

 

Portar de forma global la comptabilitat a l’Odoo ens aportarà una visió a nivell comptable, però 

també requerirà proporcionar una formació completa a l’equip ja sigui intern de la pròpia entitat  

com extern, si donem permisos a la persona de la nostre gestoria per a què accedeixi a la 

informació. 
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3. ¿Com crear una factura?        

Factures de Clients: 

¿Com crear una factura? 

Tenim vàries maneres de crear una factura. Comencem repassant la primera, que apareix també 

al manual de Projectes: 

Factura creada a partir d’una comanda: 

 

 

Odoo ens dona vàries opcions segons vulguem facturar per línies de factura, deduint possibles 

anticipis o bé facturar un dipòsit.  

En tot cas la factura es crea en mode esborrany, el que permet que es pugui editar més tard. 

És possible previsualitzar i editar la informació sempre abans de clicar VALIDAR. 

El procés d’una factura consta de tres etapes: 
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a) Esborrany 

b) Oberta 

c) Pagada 

 

¿Com crear una factura rectificativa? 

Tenim 2 maneres: 

(a) Des de la pròpia factura. 

(b) Des de el menú facturació. 

 

        Què és una factura rectificativa: és un document que s’emet per corregir una factura, fer 

una devolució o recuperar l’IVA d’una factura impagada. 

(a) Des de la pròpia factura. 

Vegem les tres opcions que ens dona Odoo: 
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1. Crear: Podrà editar i validar aquesta factura rectificativa directament o deixar-la com 

esborrany, en espera de que el proveïdor/client expedeixi el document corresponent. 

Cas d’ús: hem emès una factura per un import hem de tornar el part. 

 

2. Cancel·lar: Utilitzar aquesta opció si es vol cancel·lar una factura que no s’hauria d’haver 

emès. Es crearà una factura rectificativa, validada i conciliada amb la factura actual. No 

serà possible modificar-la. 

Cas d’ús: hem emès una factura i s’ha d’anul·lar per complert. La factura emesa 

quedarà compensada amb la factura de devolució. 

  

3. Modificar: Utilitzi aquesta opció si desitja cancel·lar una factura i crear-ne una nova. La 

factura rectificativa serà creada, validada i conciliada amb la factura actual. Es crearà un 

nou esborrany de factura perquè es pugui editar.  

Cas d’ús: hem emès una factura i volem anul·lar-la per emetre’n una de nova que 

tindrà una nova seqüencial. 

Factures de Proveïdors 

Rebre factures de proveïdors 

Des de Factures > Proveïdors > Factures 
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Dades: 

● Seleccionem al proveïdor si ja el tenim gravat o cliquem a “crear i editar” si s’ha de gravar 

per primera vegada.  

● Seleccionem la data d’emissió de la factura. 

● I la referència del proveïdor que sol estar a la capçalera de la factura rebuda. 

● En el Compte posarem el compte comptable a on s’ha de registrar, segons el pla 

comptable que tinguem carregant a l’Odoo. 

● L’import és la base imposable. 

●         Atenció: Triar bé l’impost aplicable: 
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Tal com passa en altres mòduls d’Odoo, permet adjuntar documentació, en aquest cas pujarem 

el pdf de la factura del proveïdor, d’aquesta manera la tindrem digitalitzada i perfectament 

localitzable.  

 

Workflow 

Factura de Proveïdor 

 

 

Posem fi a aquest cicle de càpsules formatives agraint a totes les entitats de l’Economia Social 

i Solidària l’interès que han mostrat per conèixer l’ERP d’Odoo Community desitjant que 

contribueixi a facilitat la gestió de les organitzacions. 

 


