AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT
Departament de Serveis Econòmics

CIRCULAR INTERVENCIÓ 1/2015
Assumpte: entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i obligació de presentar factura electrònica.
D’acord amb 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, a partir del
15 de gener de 2015:
•

Voluntàriament, tots els proveïdors de l´Administració Pública podran emetre
factura electrònica.

•

Estaran obligats a emetre factura electrònica i presentar-la a través del Punt
General d’Entrada corresponent, les següents entitats:
a) Societats Anònimes
b) Societats de responsabilitat limitada
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no
tinguin nacionalitat espanyola
d) Unions Temporals d’Empreses
e) Agrupacions d’interès econòmic, Fons de pensions, fons de
garantía d’inversions i altres esmentades a l’apartat f) de l’article
4 de la Llei 25/2013..

Estaran excloses de l’ obligació anterior aquelles factures d’import fins a 5.000,00
euros impostos inclosos, sense perjudici que voluntàriament es puguin presentar en
aquest format electrònic.
El Punt General d’Entrada al què està adherit l’Ajuntament, així com els
Patronats Municipals, és el proporcionat pel Consorci AOC (e.FACT) al qual es pot
accedir a través del següent enllaç:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=822
Codi DIR3: L01431628

Aprofitem també per recordar que els proveïdors que no estiguin obligats a
emetre factura electrònica han de presentar totes les factures en paper pels serveis
prestats o béns entregats a l’Ajuntament o als seus ens dependents (Patronats)
davant el Registre General de l’Ajuntament, en el termini de 30 dies des de la data
d’entrega efectiva dels béns o la prestació de serveis. L’adreça a la qual s’han d’enviar
és:
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
(Patronat corresponent si és cas)
Plaça de l’Ajuntament,6
43891- Vandellòs

Plaça Ajuntament, 6 43891 Vandellòs Tarragona Telf: 977 824 037 Fax. 977 824 359
NIF: P4316400C
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En qualsevol cas, la factura haurà de detallar clarament la descripció del servei
o subministrament realitzat, l’òrgan municipal o la persona que li va encomanar la
prestació facturada, i el número de comanda.

El què es comunica a tots els proveïdors, subministradors i contractistes
Municipals.
A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a 9 de febrer de 2015
La Interventora,

María Teresa Salazar González
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