REGLAMENT FACTURES ELECTRONIQUES DE L’AJUNTAMENT D’ALFORJA

Núm. 12 REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE CONTABLE DE LES FACTURES
ELECTRÒNIQUES DE L’AJUNTAMENT D’ALFORJA
Article 1. Objecte.
El present Reglament té com objecte la regulació del registre comptable de factures
electròniques, creat formalment per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d desembre
de 2014, en compliment del que estableix la Llei 25/2013 de 27 de desembre de l’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic.
La factura electrònica és el document, amb efectes fiscals, emès pel creditor per mitjans
electrònics, que reemplaça el document físic en paper, amb el mateix valor legal i amb totes
les condicions de seguretat necessàries.
Article 2. Condicions de la Factura electrònica.
Són condicions de la factura electrònica perquè sigui reconeguda per l’Ajuntament plenament
com equivalent funcional de la factura en paper que:
a) El format electrònic de factura sigui en format facturae
b) La transmissió sigui per mitjans electrònics a través de les plataformes habilitades.
c) El format electrònic i la transmissió electrònica, garanteixi la integritat del seu
contingut i l’autenticitat del seu origen mitjançant firma electrònica reconeguda.
Article 3. Àmbit d’aplicació.
Les disposicions d’aquest reglament seran d’aplicació a tots els òrgans i departaments de
l’Ajuntament d’Alforja.
Així mateix, el present reglament regularà les relacions amb proveïdors de bens i serveis de
l’Ajuntament d’Alforja emeses dins del marc de les seves relacions jurídiques i de les que
resultin obligats legalment a la presentació de factures.
Article 4. Obligació de presentació de factures al registre.
La factura constitueix el document obligatori emès pel proveïdor derivat de les operacions de
compra-venda, prestació de serveis o subministraments i/o la realització d’obres conforme al
reglament pel que es regulen les obligacions de facturació (Reial decret 1619/2012 de 30 de
novembre).
Totes les factures hauran de ser presentades al Registre Comptable de Factures de
l’Ajuntament d’Alforja, amb les excepcions que legalment es preveuen , dins del termini de 30
dies des de la data efectiva de l’entrega de mercaderies o de la prestació del servei.
En el supòsit de que la presentació es realitzi en un registre administratiu diferent del
comptable, dins de les previsions de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic i procediment Administratiu comú, el registre administratiu que rebi la factura la
remetrà immediatament per a la seva anotació al Registre Comptable de Factures.
Article 5. Integració Orgànica i dependència funcional del Registre Comptable.
La gestió del Registre Comptable de factures correspon a l’òrgan que té atribuïda la funció de
comptabilitat.
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El registre Comptable de Factures està integrat amb el sistema d’informació comptable
suportat per l’aplicació informàtica d’ABSIS, tant pel que fa a les factures electròniques com les
factures en paper.
Article 6. Ús de la factura electrònica a l’Ajuntament d’Alforja.
Tots els proveïdors que hagin facilitat béns o prestats serveis a l’Ajuntament d’Alforja hauran
d’expedir i enviar factura electrònica.
L’Ajuntament d’Alforja s’ha adherit al punt general d’Entrada de factures electròniques
mitjançant l’acord subscrit per l’AOC , tal i com consta a l’acord de la Junta de Govern de 19 de
novembre de 2014.
En tot cas, i tal i com determina la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre Comptable de factures, estan obligats a l’ús de la factura
electrònica i a la seva presentació davant el FACe les entitats següents:
a) Societats Anònimes
b) Societats de Responsabilitat Limitada
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que careixen de nacionalitat
espanyola.
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els
termes que estableixi la normativa tributària.
e) Unions temporals d’empreses.
f) Agrupacions d’interès econòmic , Agrupacions d’interès econòmic europees, 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.
No obstant, això, l’Ajuntament d’Alforja exclou d’aquesta obligació de facturació electrònica si
així o desitgen , a les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 €.
Article 7.- Format de la factura electrònica, la seva signatura. Requisits tècnics i funcionals
del Punt general d’entrada de Factures electròniques.
Pel que fa al format de la factura electrònica i la seva signatura , aquestes s’ajustaran al format
establert a l’article 5 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 25/2013, fins que s’aprovi
l’Ordre Ministerial Prevista.
Les condicions tècniques i funcionals del Punt General d’Entrada de factures seran les de l ‘AOC
, ja que l’Ajuntament d’Alforja s’adherit a l’esmentat punt, i que figuren recollides a l’ordre
HAP/1074/2014, de 24 de juny i en la Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’estat
d’Administracions Públiques pel que fa a les condicions d’ús de la plataforma FACe.
Article 8.- Procediment general per a la tramitació de factures.
Les factures hauran de ser presentades al registre Comptable de factures de l’Ajuntament
d’Alforja , amb les excepcions que legalment es contemplin, en el termini de 30 dies de de la
data efectiva de l’entrega de mercaderies o la prestació de serveis.
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Pel cas de que la presentació es realitzi en un registre administratiu diferent del comptable,
d’acord amb el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic i Procediment Administratiu Comú, el registre administratiu en el qual es rebi la factura
la remetrà immediatament a l’oficina comptable competent per a la seva a notació al registre
comptable de la factura.
No s’anotaran al registre comptable les factures que tinguin dades incorrectes u omissió de
dades que impedeixen la seva tramitació, ni les que corresponguin a altres administracions
públiques , les quals seran tornades al registre Administratiu de procedència expressant la
causa del rebuig.
Fins a la contractació del mòdul amb l’aplicació informàtica per a la recepció i comptabilització
automàtica de les factures electròniques, aquestes seran impreses i incorporades manualment
al Registre de Factures .
Article 9.- Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat.
L’òrgan administratiu que té encarregada la funció de comptabilitat:
1.-Efectuarà requeriment periòdic d’actuació respecte a les factures pendents de
reconeixement d’obligació, que seran dirigits als òrgans gestors i/o unitats tramitadores.
L’esmentat requeriment tindrà una cadència quinzenal des de la data de recepció per l’òrgan
gestor.
2.- Elaborarà un informe trimestral amb la relació de factures , respecte a les quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades, i no s’hagi efectuat el
reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. D’aquest informe es donarà trasllat dins
dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control intern.
Article 10.- Facultats i Obligacions de l’òrgan de control intern.
L’òrgan de control intern tindrà accés a la documentació justificativa, a la informació que
consti al registre Comptable de Factures i a la comptabilitat en qualsevol moment.
Anualment l’òrgan de control intern elaborarà un informe en el qual es valorarà el compliment
de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe es durà al Ple.
Article 11.- Col·laboració amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Els registres comptables de factures remetran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària,
per via telemàtica, aquella informació sobre les factures rebudes, per a assegurar el
compliment de les obligacions tributàries i de facturació , el control de les quals, li
correspongui.
Disposició Final Primera. Aplicació i Execució del Reglament.
El disposat al present Reglament s’adequarà a la normativa vigent en la matèria, així com a les
disposicions reglamentàries, resolucions i mesures acordades pel Govern mitjançant el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme,
dins de l’àmbit d eles seves competències, o pel Govern de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament corresponent.
Disposició Final Segona. Publicació.
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L’acord d’aprovació definitiva del Present Reglament es publicarà al Butlletí Oficial d ela
província de Tarragona i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alforja.
Disposició Final tercera. Entrada en vigor.
Aquest reglament entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
L’ obligació de presentació de factura electrònica entrarà en vigor el 15 de gener de 2015, tal i
com estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura i creació
del registre comptable de factures al Sector públic, tret disposició normativa de caràcter
estatal que disposi nova data obligatòria d’entrada en vigor.
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