
 
                                 

 

 

 
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA 

 
REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTU RES DE 

L’AJUNTAMENT DE  VILANOVA DE LA BARCA 
 
 
Article 1r. Objecte  
 
El present Reglament té per objecte la regulació del registre comptable de factures de 
l’Ajuntament de Vilanova de la Barca en tot allò que fa referència a les matèries de competència 
municipal.   
 
Article 2n. Creació del Registre comptable de factures  
 
Es crea el Registre comptable de factures de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca. La seva 
gestió correspon a la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament. El registre comptable de factures 
estarà integrat amb el sistema d’informació comptable suportat per l’aplicatiu informàtic 
corresponent.   
 
Article 3r. Punt general d’entrada de factures electròniques  
 
L’Ajuntament de Vilanova de la Barca s’adhereix al punt general d’entrada de factures 
electròniques e-FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), 
accessible a través del portal web corresponent.   
 
Article 4t. Codi dels òrgans competents per a la tramitació de les factures electròniques 
 
Als efectes del servei de factura electrònica e-FACT, el codi de l’oficina comptable, de l’òrgan 
gestor i de la unitat tramitadora de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca és únic, essent el codi 
“L01252542”.   
 
Article 5è. Excepcions a la facturació electrònica  
 
L’Ajuntament de Vilanova de la Barca, fent ús del que estableix 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 del sector públic, exclou de l’obligació de facturació electrònica a les factures amb un 
import de fins a 5.000,00 euros i a les factures emeses pels proveïdors a l’exterior fins que 
s’hagi consolidat l’ús de la factura electrònica i els serveis a l’exterior disposin dels mitjans i 
sistemes apropiats per a la seva recepció en aquests serveis. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA   
 
En tot allò no regulat en aquest Reglament respecte la facturació electrònica i el registre 
comptable de factures seran d’aplicació les disposicions establertes a la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
sector públic, així com la normativa i disposicions que la desenvolupin.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
El present Reglament entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a 
partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 



 
                                 

 

 

Aquest Reglament ha estat aprovat inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova 
de la Barca, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de març de 2016, esdevenint definitivament 
aprovat al no haver-se presentat durant el termini d’exposició pública cap al·legació o 
reclamació contra el mateix. 
 
El text complet del Reglament regulador del registre comptable de factures de l’Ajuntament de 
Vilanova de la Barca ha estat publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2016, i en extracte al 
DOGC núm. 7156, de 6 de juliol de 2016. 
 
 
 
 


