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REGLAMENT SOBRE L'ÚS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA
A L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

PREÀMBUL
La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de les factures en el sector públic, enumera a l'article 4 els
proveïdors que estan obligats a la utilització de facturació electrònica i a la seva
presentació a través del punt d'entrada general que correspon.
També estableix en aquest article que les administracions públiques poden, per
Reglament, excloure d'aquesta obligació de facturació electrònica a les factures
l'import de les quals sigui de fins a 5.000,00 euros i a les emeses pels proveïdors als
serveis en el exterior de les administracions públiques.
Tenint en compte les característiques dels proveïdors amb els que treballa
aquesta entitat local es fa necessari fer ús d’aquesta facultat d’exclusió per així evitar
que determinats proveïdors tinguin dificultats per la gestió de les factures emeses.
L'entrada en vigor de l'article 4 de la Llei esmentada, tal com recull la Disposició
final vuitena, en relació amb les obligacions de presentació de factura electrònica a
partir del 15 de gener de 2015, requereix regular aquesta facultat que tenen les
administracions públiques d'excloure de l'obligació de facturació electrònica.
Article primer. Punt d'entrada general per factures electròniques.
En compliment de l'obligació d'aquest Ajuntament de disposar d'un Punt
d'entrada general per factures electròniques per permetre la presentació electrònica de
totes les factures i altres documents emesos pels proveïdors i contractistes,
l’Ajuntament de Riudoms s'adhereix al punt general d'entrada de factures
electròniques de l'administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya, e.FACT, en
el qual la recepció de factures tindrà els mateixos efectes que aquells que es derivin
de la presentació d’aquestes en el registre administratiu.
Article segon. Ús de la factura electrònica.
1.- D'acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de les factures en el sector públic,
tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'administració pública
podran expedir i enviar factura electrònica. En qualsevol cas, estaran obligats a l'ús de
factura electrònica i la seva presentació a través del punt d'entrada general que
correspongui les següents entitats:
a) Les societats anònimes;
b) Les societats de responsabilitat limitada;
c) Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que no
tinguin nacionalitat espanyola;
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d) Els establiments permanents i les sucursals d'entitats no residents en territori
espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
e) Les unions temporals d’empreses;
f) Les agrupacions d'interès econòmic, agrupacions d'interès econòmic
europeu, els fons de pensions i els fons de capital risc, els fons d'inversió,
els fons utilització d'actius, els fons de regularització del mercat hipotecari,
els fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.
2.- En virtut de la potestat reglamentària conferida d'acord amb el paràgraf
segon de l'article 4 esmentat, s'exclourà de l'obligació de facturar electrònicament a
aquest Ajuntament de Riudoms les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000
€, impostos inclosos.
Aquest Ajuntament determina establir la quantitat indicada, incloent-hi els
impostos d'acord amb els criteris de la Junta Consultiva de contractació administrativa
en els seus Informes 43/2008 de 28 juliol 2008 i 26/2008, de 2 de desembre de 2008 la
qual disposa que el preu del contracte s’ha d'entendre com l'import total que per
l’execució del contracte percep el contractista, inclòs l’IVA.
També s'exclouen de les factures emeses pels proveïdors als serveis a
l’exterior, fins que aquestes factures puguin complir els requisits per a la seva
presentació a través del punt d'entrada general per factures electròniques, d'acord
amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a
l’exterior disposin dels mitjans i sistemes adequats per a la seva recepció en aquests
serveis.
3.- Establir que els codis DIR3 de l’Ajuntament de Riudoms, segons la seva
estructura organitzativa, són:
Codi oficina de comptabilitat: Secretaria-Intervenció
El codi de l’òrgan gestor: Junta de Govern Local
Aquests codis seran imprescindibles per a la remissió de totes les factures
electròniques.
Disposició final. Entrada en vigor.
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, un cop finalitzat el termini previst a
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i
produirà efectes a partir del 15 de gener de 2015.
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