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Llei 25/2013 de 27 de desembre. Impuls de la factura electrònica i
 

 
creació

 
del Registre Comptable de Factures

Jornada sobre l’impacte de les normatives a la 
Gestió

 
Econòmica i Pressupostària a les 

Entitats Locals
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Llei 25/2013 de 27 desembre.

Objecte de la LleiObjecte de la Llei

Àmbit d’aplicació
subjectiu

Àmbit d’aplicació
subjectiu

Impulsar l’ús de la factura electrònica
Crear un registre
Regular la tramitació
Regular el seguiment

Proveïdors de béns i serveis
i

Administracions públiques entitats de 
l’article 32 TRLCE

FinalitatFinalitat Seguiment rigorós de la morositat
Visualitzar de deute comercial de les 

Administracions Públiques
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Obligació

 

de presentar factures Registre Administratiu

 

(art. 3) 

D’acord amb les termes de l’article 38 de la Llei 30/1992. A partir del dia 1 de gener 
de 2014 

Termini de presentació, 30 dies des de “l’entrega efectiva” dels béns o la prestació de 
serveis.

Utilització

 

de la factura electrònica en el sector públic

 

(art. 4)

Estaran obligats, a partir del 15 de gener de 2015, entre d’altres, els següents tipus 
de proveïdor:

- Societats Anònimes
- Societats Responsabilitat Limitada
-

 

Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 
nacionalitat espanyola
- UTE

Es podran excloure reglamentàriament < 5.000 eur
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Els proveïdors podran

 

expedir i enviar factures electròniques
Els proveïdors tenen el dret

 

d’expedir i enviar factures electròniques
Els proveïdors podran

 

expedir i enviar factures electròniques
Els proveïdors tenen el dret

 

d’expedir i enviar factures electròniques
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Format factura electrònica

 

(art. 5)

format estructurat amb signatura electrònica avançada

Punt general d’entrada

 

(art. 6)

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, disposaran d’un punt general d’entrada 
de factures electròniques PGEFE

-

 

a través del qual es rebran totes les factures electròniques que corresponguin a 
organismes i ens dependents
- Les EELL podran adherir-se a la utilització

 

del PGEFE de la Diputació, CCAA o Estat
√ l'adhesió

 

serà

 

voluntària
la no adhesió haurà de justificar-se

$ Pot tenir costos
- El proveïdor podrà

 

consultar l’estat de la tramitació

 

de les seves factures

Arxiu i custòdia de la informació

 

(art. 7)

-

 

La responsabilitat de l’arxiu i custòdia de les factures electròniques correspon a 
l’òrgan administratiu destinatari de les mateixes

Llei 25/2013 de 27 desembre.

Un punt General d’Entrada per cada nivell d’AdministracióUn punt General d’Entrada per cada nivell d’Administració
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Creació

 

del Registre comptable de factures

 

(art. 8)

Interrelacionat o integrat amb el sistema d’informació comptable 

Cada Administració Pública disposarà d’un registre comptable, la gestió del qual 
correspondrà a l’òrgan o unitat que tingui la funció comptable.
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Obligacions de
l’oficina comptable

Obligacions de
l’oficina comptable

Incidències de les
factures

Incidències de les
factures

•

 

Rebre les factures del registre
•

 

Anotar al registre comptable
•

 

Distribuir als òrgans gestors
•

 

Identificar els errors comptables

• Rebre les factures del registre
• Anotar al registre comptable
• Distribuir als òrgans gestors
• Identificar els errors comptables

•

 

Procés invers a la presentació• Procés invers a la presentació
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Procediment de tramitació

 

de les factures

 

(art. 9)

Registre AdministratiuRegistre AdministratiuPunt General Entrada
Factura electrònica

Punt General Entrada
Factura electrònica

Registre ComptableRegistre ComptableRegistre ComptableRegistre Comptable

Pa
pe

r

Remetrà

 

immediatament 
a l’Oficina Comptable

Òrgan Administratiu destinatariÒrgan Administratiu destinatari

Servei automàtic Codi Identificació

En la factura han d’identificar-se els òrgans 
administratius destinataris (D.A. 33 TRLCSP)

Important !

Llei 25/2013 de 27 desembre.
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Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat

 

(art. 10)

Requeriments periòdics respecte factures pendents d’O.R.

Informe trimestral de factures > 3 mesos des de la seva anotació, sense 
fer-ser O.R. 

- 15 dies següents Òrgan control intern

Obligacions dels òrgans de control intern

 

(art. 12)

Anualment elaborarà informe on avaluarà el compliment de la normativa 
en matèria de morositat, que s’elevarà al Ple.

Col·laboració

 

amb AEAT (art. 13)

Els registres comptables remetran a l’AEAT, per via telemàtica, informació
sobre les factures rebudes pel compliment de les obligacions tributàries

Llei 25/2013 de 27 desembre.
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Adhesió

 

al PGEFE de l’Administració

 

de l’Estat (D.A. 5èna)

Les CCAA i EELL podran adherir-se voluntàriament al punt d’entrada 
establert per l’Estat, si bé la NO adhesió caldrà justificar-se en termes 
d’eficiència, conforme l'article 7 de la Llei 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat financera

Publicitat dels punts generals d’entrada de factures electròniques i 
registre comptables

 

(D.A. 6èna)

Cal donar publicitat a la creació dels punts generals d’entrada de factures 
electròniques i del registre comptable

Derogació

 

de l’article 5 de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Es deroga l’article on s’obliga a la creació del Registre de Factures en les 
EELL 

Llei 25/2013 de 27 desembre.
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Resum d’actuacions Llei 15/2010 i Llei 25/2013

Òrgan Periodicitat Contingut informe Destinació Informes Normativa aplicació

Tresoreria Trimestral Compliment dels terminis de pagament, que - Ple art. 4 Llei 15
inclourà necessàriament el nombre i quantia - Ministeri d'Hisenda
global de les obligacions pendents en les que 
s'està incomplint el termini

- Generalitat

Comptable Requeriments 
periòdics (sense 
concretar)

Factures pendents de reconeixement 
d'obligació

Centres gestors destinataris art 10. Llei 25

Comptable Trimestral Relació factures amb mes de 3 mesos sense 
haver-se efectuat el reconeixement d'obligació

Òrgan Control Intern (15 dies 
següents a cada trimestre 
natural)

art. 10 Llei 25

Control 
Intern

Anual Informe en el que s'avaluarà el compliment de 
la normativa en matèria de morositat

Ple art. 12 Llei 25

Interventor Seguiment del compliment perióde mitjà de 
pagament

Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de Control de la Deuda Comercial del Sector Públic
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Conveni entre el Consorci d’Administració

 

Oberta de Catalunya 

(AOC) i la Diputació

 

de Barcelona per la prestació

 

dels Serveis de 

Factura Electrònica

DestinatarisDestinataris

Obligacions (AOC)Obligacions (AOC)

Organismes Autònoms de la Diba, 
Ajuntaments i altres entitats que estiguin 
dins del conveni ASGEL ( utilitzant la 
xarxa telemàtica)

Rebre i distribuir les factures 
electròniques
Custòdia de les factures
Verificació de la signatura
Registre electrònic de les factures
Validació del format
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Intervenció

 

General 

intervenciogf@diba.cat
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