
Ajuntament de Els Poblets

LA FACTURA ELECTRÒNICA

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, preveu la possibilitat de que tots els
proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública puguen
expedir i remetre factura electrònica, sent en tot cas, les següents entitats les que estan
obligades a l’ús de la factura electrònica i la seua presentació en un Punt General
d’Entrada de Factures Electròniques, a partir del 15 de gener de 2015:

a) Societats Anònimes

b) Societats de responsabilitat limitada

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquen de
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 risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització
d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulatzió
hipotecària o Fons d egarantia d’inversions.

No obstant això, en la Base 50ª de les d’Execució del Pressupost, d’acord amb el
disposat en l’article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, s’exclouen de l’obligació
de facturació electrònica a les factures amb un import inferior a 5.000,00 € (IVA
inclòs).

En la factura electrònica, deuran identificar-se els òrgans administratius competents per
a la seua tramitació. D’acord amb el directori DIR3 d’Unitats Administratives, gestionat
per la Secretaria d’Estat de les Administracions Públiques, són:

Oficina Comptable Òrgan gestor Unitat Tramitadora
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PUNT GENERAL D’ENTRADES DE FACTURES ELECTRÒNIQUES
Les factures electròniques hauran de presentar-se en el Punt General d’Entrada de
Factures Electròniques.

L’Ajuntament dels Poblets, per acord plenari de 19 de novembre de 2014, s’ha adherit al
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punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat
(FACe) : www.face.gob.es.
El format de la factura electrònica i la seua signatura, així com condicions tècniques i
funcionals del Punt General d’Entrada de factures, seran les que s’establisquen per al
FACe en cada moment.

ELS POBLETS a 21 de novembre de 2014


