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Dilluns, 15 de juny de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Roda de Ter

ANUNCI d'aprovació definitiva del Reglament d'exclusió de l'obligació de presentar factura electrònica de les factures  
amb un import de fins a 5.000,00 EUR

Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 17 de març de 2015, va  
aprovar inicialment el reglament d'exclusió de l'obligació de presentar factura electrònica de les factures amb un import 
de fins a 5.000,00 EUR i de l'expedient tramitat a l'efecte.

Sotmès a informació pública pel termini de trenta dies sense que s'hagi formulat cap al·legació, l'acord d'aprovació inicial 
ha esdevingut definitiu.

Així mateix, es pública el text íntegre del reglament referit, el qual entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació i  
hagi  transcorregut  el  termini  a  què fa referència l'article  181.3 del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de 28 d'abril  pel  qual 
s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

"REGLAMENT D'EXCLUSIÓ DE L'OBLIGACIÓ DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA EN LES FACTURES FINS A 5.000 
EUR A L'AJUNTAMENT DE RODA DE TER.

PREÀMBUL.

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 regula els proveïdors que estan obligats a l'ús de la factura electrònica, entre els quals no s'enumeren les 
persones físiques o autònoms (article 4).

L'esmentada Llei també recull  a l'article 4.in fine que reglamentàriament es pugui excloure l'obligació de facturació 
electrònica a les factures amb un import fins a 5.000 EUR.

Tenint en compte que es considera convenient fer ús d'aquesta facultat únicament en aquest supòsit.

CAPÍTOL ÚNIC.

Article 1. Les persones físiques o autònoms no estan obligades a la facturació electrònica de conformitat amb 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 en 
el sector públic.

Article 2. Fent ús d'allò 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 en el sector públic, l'Ajuntament de Roda de Ter exclou de l'obligació de 
facturació electrònica les factures amb un import de fins a 5.000 EUR (IVA inclòs) a les entitats següents:

a) Societats anònimes.

b) Societats de responsabilitat limitada.

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat espanyola.

d) Establiments  permanents  i  sucursals  d'entitats  no  residents  en  territori  espanyol  en  els  termes de  la  normativa 
tributària.

e) Unions temporals d'empreses.

f) Agrupació d'interès econòmic, agrupació d'interès econòmic europea, 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.
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Dilluns, 15 de juny de 2015

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present reglament entrarà en vigor a partir  de la publicació del text íntegre en el Butlletí  Oficial de la Província, 
sempre que hagi transcorregut el termini assenyalat en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local i produirà efectes a partir del 15 de gener de 2015."

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu,  davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir  
del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Sens perjudici d'interposar aquells altres recursos i accions que 
es considerin pertinents.

Roda de Ter, 3 de juny de 2015
L'alcalde, Jordi Serra i Macià

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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