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AJUNTAMENT D’IVARS DE NOGUERA

Anunci d’aprovació definitiva de Reglament del registre comptable de factures i factures electròniques

El 24 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament d’Ivars de Noguera va aprovar inicialment el Reglament 
del registre comptable de factures i de factura electrònica.

El 14 de novembre de 2014, en el BOP número 219, es va fer públic l’edicte d’informació pública de 
l’aprovació inicial.

En no haver-se presentat cap reclamació durant el període d’exposició pública queda aprovat definitivament 
el Reglament del registre comptable de factures i de les factures electròniques.

Text íntegre.

Antecedents
L’article 3 del Capítol II de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures del sector públic preveu l’obligació de presentació de factures en el 
Registre, en els següents termes:
El proveïdor que hagi expedit la factura pels serveis prestats o béns lliurats a qualsevol Administració 
pública, té l’obligació, als efectes del que disposa aquesta Llei, de presentar-la davant d’un Registre 
administratiu, en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 30 dies des de la 
data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis. Mentre no es compleixin els requisits 
de temps i forma de presentació que estableix aquesta Llei no s’entén complerta aquesta obligació de 
presentació de factures en el Registre.

L’article 4 del Capítol III, d’ús de la factura electrònica en el sector públic estableix que no obstant això, les 
administracions públiques poden excloure reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació electrònica 
les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros, i 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.

L’Ajuntament d’Ivars de Noguera, acollint-se a l’esmentat anteriorment, crea el Reglament del registre 
comptable de factures i de les factures electròniques, amb un article únic el redactat, del qual és el següent:
Article únic: Fent ús del previst a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del Registre comptable de factures del sector públic aquest Ajuntament exclou de 
l’obligació de facturar electrònicament als proveïdors les factures dels quals no excedeixin de 5.000,00 
euros.

Disposició final: Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 15 de gener de 2015.

Ivars de Noguera, 23 de desembre de 2014
L’alcalde, Josep Magrí Mangues

———
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