ANUNCI NÚM. 11/2015
En compliment del que disposen els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local i 178.2. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es fa públic a efectes de la
seva executivitat, que el text del Reglament d’exclusió de l’obligació de presentar factura
electrònica, aprovat inicialment per acord del Ple del dia 22-01-2015, s’ha elevat de forma
automàtica a definitiu en haver finalitzat la seva exposició pública sense que s’hagi presentat
cap al·legació, ni reclamació ni suggeriment.
El seu text literal és el que es transcriu a continuació:
”REGLAMENT D’EXCLUSIÓ DE L’OBLIGACIÓ DE PRESENTAR
ELECTRÒNICA QUAN L’IMPORT SIGUI INFERIOR A 5.000,00 €

FACTURA

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 trenta
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’us 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 de Montellà i Martinet, acollint-se a l’esmentat anteriorment, crea el Reglament
d’exclusió de l’obligació de presentar factura electrònica quan l’import sigui inferior a
5.000,00 €, 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 a partir de la publicació de la seva
aprovació definitiva.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes oportuns, fent palesa que
en cas que es vulgui impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, hom
haurà d'interposar recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció
contenciosa administrativa (Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya) en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
present publicació.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes oportuns, fent palesa que
en cas que es vulgui impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, hom
haurà d'interposar recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció
contenciosa administrativa (Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya) en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
present publicació, sense perjudici de la seva entrada efectiva en vigor quan hagi
transcorregut el termini de 15 dies que s’estableix a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
Martinet, 8 d’abril de 2015
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