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Benvolguts proveïdors, 
 
 
 
En compliment de La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector 
Públic, a partir del dia 15 de gener de 2015, es va posar en marxa el 
registre de facturació electrònica. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar ha optat per registrar electrònicament les 
factures d’import superior als 5.000 euros, i en conseqüència, totes les 
factures que superin aquest import per a la seva tramitació hauran d’esser 
enregistrades electrònicament, en cap contrari la factura no podrà tramitar-
se. 
 
D’altra banda també els informem que per a la tramitació de les factures és 
obligatori indicar el número de referencia comptable (RC). El número de 
referència comptable haurà d’esser facilitat al proveïdor pel servei de 
l'Ajuntament que fa l’encàrrec o la comanda al proveïdor. Aquesta 
referència implica que la despesa ha estat autoritzada i que existeix 
consignació per dur-la a terme i és la garantia respecte al proveïdor de que 
es procedirà al pagament de la factura en temps i forma. 
 
La presentació de factures de les comandes realitzades durant l'any hauran 
d'entrar al registre abans del 31 de desembre. Aquesta consideració és molt 
important, ja que si La factura és rebuda a l'exercici següent, es 
consideraran factures d'un altre exercici i per tant la referència comptable 
haurà de ser de l'exercici següent. Aquesta incidència s’haurà de comunicar 
al servei de l'Ajuntament que va fer l’encàrrec per tal que tramitin 
l'aprovació d'una nova referència comptable. 
 
Tanmateix, els advertim que les factures amb incidències (retenció IRPF 
incorrecte, IVA incorrecte, falta de referència comptable a la factura, 
referència incorrecta, referència sense consignació, manca de tramitació de 
factura electrònica, etc...) no es tramitaran i es retornaran als proveïdors 
que hauran de resoldre el problema i tornar a emetre una nova factura. 
Per últim, pel que fa a la descripció de La factura, aquesta ha de contenir 
informació clara i precisa del servei prestat, si a la factura no es poden 
identificar els serveis prestats no es considerarà correcta i es procedirà a la 
seva devolució com errònia. 
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Esperem que aquests aclariments serveixin per agilitzar la tramitació i 
pagament de Les factures. 
 
Per a més informació poden dirigir-se a http://canetdemar.cat/12650 
o poden trucar al servei de comptabilitat de L'Ajuntament de Canet de Mar 
per tal de resoldre els seus dubtes. 
 
 
 
Canet de Mar, 16 de febrer de 2016 
 
 
 
 
 
Laureà Gregori i Fraxedas 
Regidor d’Hisenda 
 


