31/01/2018

Canals per presentar factures al
Consell Insular de Menorca*
El proveïdor que hagi expedit la factura pels serveis prestats o béns lliurats al
Consell, té l’obligació de presentar-la davant d’un registre administratiu en el
termini de 30 dies del lliurament de les mercaderies o la prestació de serveis.

Persona física NO obligada a
relacionar-se electrònicament
Persona física OBLIGADA a
relacionar-se electrònicament
Entitats sense personalitat
jurídica espanyoles
Entitats sense personalitat
jurídica estrangeres

Qualsevol

Qualsevol

Fins 5.000 €

SA, SL i UTE

+ 5.000 €

Altres persones
jurídiques espanyoles

Qualsevol

Altres persones
jurídiques estrangeres
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Els canals o registres que poden emprar els proveïdors s'han marcat amb un
tick ( ) i els que no poden emprar amb una creu ( ):

Fins 5.000 €
+ 5.000 €

(*) Els tipus d'entitats i els canals de presentació de les factures s'obtenen de la combinació de la Llei 25/2013, de
27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica (Articles 3 i 4); de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Articles 14.2 i 16 i disposició addicional primera); i de
les Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2018 (Base 18a).

31/01/2018

1. El punt general d'entrada de factures electròniques (FACe: https://face.gob.es/)
és el canal ordinari per a la presentació de factures, que arriben directament al
departament encarregat de tramitar-les mitjançant la indicació dels codis d'oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora. A més, el sistema avisa dels
canvis d'estat en la tramitació de la factura mitjançant un correu electrònic.

Proveïdor

FACe

Registre de
factures

Obligació
reconeguda

Factura
pagada

2. La carpeta ciutadana del Consell (https://www.carpetaciutadana.org/) i la resta
de registres electrònics de l’Administració General de l’Estat, de les administracions de les comunitats autònomes, de les entitats que integren l’Administració
local i del sector públic institucional es poden emprar per qui no està obligat a
presentar les factures a FACe. El proveïdor tindrà constància de la recepció de
la factura al registre administratiu, però el sistema no retorna informació sobre
l'estat de tramitació de les factures.
Proveïdor

Departament
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factures
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3. La presentació física de la factura al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) del
Consell o a qualsevol altre registrer físic, així com la presentació de la factura
mitjançant correu postal administratiu únicament es pot emprar per les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
4. La presentació de la factura mitjançant correu electrònic, correu ordinari, presentació física en qualsevol oficina diferent a un registre administratiu, etc. no
satisfan els requisits de presentació que estableix la normativa.
Excepcionalment, per a l’exercici 2018, es seguiran admetent les factures de
les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les
administracions públiques que arribin per correu electrònic.

