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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
ORDRE VEH/138/2017, de 29 de juny, per la qual es deroga la lletra a de l'apartat 4 de l'article 4 de l'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les
factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
el sector públic que en depèn.
Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb els articles 150 i 211 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que
atribueixen a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva administració, la competència exclusiva sobre
les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa, així com per a ordenar i
regular les seves finances.
Així mateix, aquesta Ordre es redacta seguint el compromís de la Generalitat de Catalunya amb l'estratègia
Europa 2020 de la Comissió Europea, en què el desenvolupament de l'economia basada en el coneixement i la
innovació s'inclou com una de les seves prioritats i es destaca la facturació electrònica com a part de l'Agenda
Digital per a Europa, ja que es considera que el seu ús generalitzat permet obtenir beneficis significatius en el
conjunt de l'entorn econòmic.
En aquest escenari, i de conformitat amb les bases estatals establertes en la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic i la normativa que
la desenvolupa, es va aprovar l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment
de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
L'últim paràgraf de l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, estableix que les administracions
públiques poden excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures l'import
de les quals sigui de fins a 5.000 euros i les emeses pels proveïdors als serveis a l'exterior de les
administracions públiques 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 els sistemes apropiats per a la seva
recepció en els serveis esmentats. En desenvolupament d'aquest paràgraf, la lletra a de l'apartat 4 de l'article
4 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, exclou de l'obligació de facturació electrònica les factures fins
a un import de 5.000 euros. Aquesta exclusió no abasta les factures fins a un import de 5.000 euros que
corresponen a operacions de tracte successiu o continuat.
A més, es dona un impuls preceptiu a les relacions ad extra entre les administracions i la ciutadania, amb
l'aprovació de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i d'acord amb el seu article 14 apartat 2, on s'estableix quins són els subjectes obligats a relacionarse amb l'Administració a través de mitjans electrònics per realitzar qualsevol tràmit d'un procediment
administratiu.
D'ençà de l'aprovació de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, la bona adequació al procediment de
facturació telemàtica per part dels proveïdors de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i amb la
finalitat de donar un impuls definitiu a la tramitació electrònica de totes les factures, s'ha considerat necessari
eliminar el topall establert fins ara a la lletra a de l'apartat 4 de l'article 4 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de
setembre, sense perjudici de les exclusions establertes en els altres apartats d'aquest article que mantenen la
seva vigència.
En ús de la potestat que m'atorga l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern, i l'article 23.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
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Article únic
Es deroga la lletra a de l'apartat 4 de l'article 4 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es
regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 2017

Oriol Junqueras i Vies
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
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