
Núm. 73
16 de maig de 2015

Sec. I. - Pàg. 25715

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

8393 Aprovació definitiva Reglament sobre l'ús de la factura electrònica

Es va publicar en el BOIB núm. 40, de 21 de març de 2015, l’acord d’aprovació provisional del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica

Havent  transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública, que estableix la Llei 20/2006 de 15 de desembre, sense que s’hagin 
presentat reclamacions, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local, s’entén definitivament
adoptat l’acord aleshores provisional i se’n disposa la publicació al BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 A continuació es transcriu el reglament:

 

"REGLAMENT SOBRE LÚS DE LA FACTURA ELECTRONICA

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, recull
al seu article 4 els proveïdors que estan obligats a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada de
factures electròniques que correspongui.

Estableix també el citat article 4, al segon paràgraf, que les Administracions Públiques podran excloure reglamentàriament d'aquesta
obligació de facturació electrònica a les factures l'import de les quals sigui de fins a 5000 euros i a les emeses pels proveïdors als serveis a
l'exterior de les Administracions Públiques fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del
Punt general d’entrada de factures electròniques, d’acord amb la valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis
a l’exterior disposin dels mitjans i els sistemes apropiats per a la seva recepció en els serveis esmentats.

Vistes les característiques de la majoria de proveïdors d'aquesta Entitat Local es creu necessari fer ús de la facultat que atorga l'article 4, en el
segon paràgraf, per tal de evitar problemes en la emissió i facturació.

La citada Llei i l'article 4 entrà en vigor el dia 15 de gener de 2015 i per tant es fa necessari regular aquesta facultat d'exclusió.

Article 1:

En compliment de l'obligació d'aquest Ajuntament de disposar d'un Punt General d'Entrada de Factures Electròniques per permetre la
presentació electrònica de totes les factures i altres documents emesos pels proveïdors i contractistes, l'Ajuntament d'Estellencs s'adherí, per
acord de ple de 10 de desembre de 2014, al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració de l'Estat (FACe), on la
recepció de factures tindrà els mateixos efectes que els que es derivin de la presentació de les mateixes en el registre administratiu d'aquest
Ajuntament.

Article 2:

D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir
i remetre factura electrònica.

En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les
entitats següents:

a) societats anònimes;
b) societats de responsabilitat limitada;
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
e) unions temporals d’empreses;
f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions,
fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

15
/7

3/
91

92
56

http://boib.caib.es


Núm. 73
16 de maig de 2015

Sec. I. - Pàg. 25716

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Article 3

Vista la potestat reglamentària que confereix l'article 4, en el seu segon paràgraf, i en virtut de la mateixa, s'exclouen de l'obligació de
facturar electrònicament a aquest Ajuntament les factures de fins a 5000 euros, impostos inclosos.

Article 4

Establir els codis DIR3 de l'Ajuntament d'Estellencs,els quals són indispensables per la remissió de les factures electròniques:

Ayuntamiento de Estellencs (L01070218)

Oficina Contable: Ayuntamiento de Estellencs
Organo Gestor: Ayuntamiento de Estellencs
Unidad Tramitadora: Ayuntamiento de Estellencs

Disposició Final : Entrada en vigor.

El present Reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre en el BOIB, una vegada transcorregut el termini previst a
l'article 65.2 de la LLEI 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local."

RECURSOS

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptador a parir del dia següent de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial.

El recurs de reposició potestatiu davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial. Contra la desestimació per silenci dels recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des
de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant
el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos, comptador a partir del dia següent a la desestimació
presumpta.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administració Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Estellencs, 12 de maig de 2015

El Batle
Bartolome Jover Sánchez
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