
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA Nº 36   
PER A LA TRAMITACIÓ DE LA FACTURA ELECTRÒNICA 

 
 
Article Únic. Tramitació de la Facturació Electrònica 

  

1. Donar compliment a l’obligació d’aquest Ajuntament de disposar d’un Punt 

General d’Entrada de Factures Electròniques per a permetre la presentació 

electrònica de totes les factures i altres documents emesos pels proveïdors i 

contractistes, s’implanta i habilita el Punt General d’Entrada de Factures 

Electròniques de l’Ajuntament de Torrefarrera a través de la seu electrònica de 

la Corporació: www.torrefarrera.cat. 

  

2. Estan obligats a facturar electrònicament tots els proveïdors que hagin entregat 

béns o prestat serveis a aquest Ajuntament des del 15 de gener de 2015 i en 

concret, d’acord al que disposa 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: 

 

- Societats anònimes. 

- Societats de responsabilitat limitada. 

- Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 

nacionalitat espanyola. 

- Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori 

espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària. 

- Unions temporals d’empreses. 

- 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. 

 

En virtut de la potestat reglamentària conferida al mateix article, estan excloses 

de l’obligació de facturar electrònicament a aquest Ajuntament les factures de 

fins a un import de 3.000€, impostos inclosos. 



 
 
 

 

 
 

També queden excloses les factures emeses pels proveïdors als serveis a 

l’exterior, fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a  la 

seva presentació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques, 

d’acord amb la valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i 

els serveis a l’exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva 

recepció en els serveis esmentats. 

 

3. Els codis DIR3 d’aquest Ajuntament, d’acord amb seva estructura organitzativa 

són: 

 

• DIR3: L01252287 

• INE10: 2522870005 

 

Els  plecs de clàusules administratives de totes les licitacions i concursos que 

publiqui aquest Ajuntament han de contenir aquesta codificació, que serà 

indispensable per a la remissió de totes les factures electròniques. 

 

 

Disposicio final: 
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 de 

desembre de 2014, publicada al BOP nº 3 de 7-1-2015,entrarà en vigor amb la seva 

publicació integra al  Butlletí Oficial de la Provincia, per l’exercici 2015 i següents i es 

mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 L’Alcalde 

 

 

 

Jordi Latorre Sotus  
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