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Expedient núm.: 83/2022 

Procediment: Reglament sobre l'ús de la factura electrònica 

 

ANUNCI SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL 

PROJECTE DE REGLAMENT SOBRE L’ÚS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de 
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb 
caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament sobre l’ús de la factura 
electrònica, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 
 
A) ELS PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA. 
 
Es pretén evitar problemes d’emissió i facturació amb els proveïdors de l’ajuntament, 
en aplicació 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.  
 
B) LA NECESSITAT I L'OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ. 
 
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 recull al seu article quart els 
proveïdors que estan obligats a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a 
través del punt general d’entrada de factures electròniques que correspongui. 
 
Estableix també el citat article quart, al segon paràgraf, que les Administracions 
Públiques podran excloure reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació 
electrònica a les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros. 
 
Vistes les característiques de la majoria de proveïdors d’aquesta entitat local es creu 
necessari i oportú fer ús de la facultat que atorga l’article quart, en el segon paràgraf, 
per tal d’evitar problemes en l’emissió i facturació.  
 
La mencionada Llei va entrar en vigor el dia 15 de gener de 2015 i, actualment, 
l’ajuntament no ha regulat reglamentàriament aquesta facultat d’exclusió.   
 
C) ELS OBJECTIUS DE LA NORMA. 
 
Com a objectiu principal de la norma es determina la regulació de l’ús de la factura 
electrònica a l’ajuntament de Cabanabona. 
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D) LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO 
REGULADORES. 
 
Resulta precís aprovar un reglament sobre l’ús de la factura electrònica perquè 
actualment aquest municipi manca de regulació pròpia que desenvolupi la legislació 
existent sobre la matèria. La regulació a través d’un reglament de la citada facultat 
d’exclusió està prevista pel paràgraf segon de l’article quart de la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre. 
 
 
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer 
arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent 
qüestionari durant el termini de VINT DIES HÀBILS a comptar des de l'endemà 
al de publicació del present anunci a la pàgina web municipal, mitjançant la 
seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 

 

Cabanabona, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde 

 

 


