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DECRET 3 /2015, DE 30 DE GENER, PEL QUAL ES REGULA LA FACTURACIÓ
ELECTRÒNICA DELS PROVEÏDORS DE BÉNS I SERVEIS EN L’ÀMBIT DE LES
SEVES RELACIONS AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS1
(BOIB núm. 16, de 31 de gener de 2015)

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, estableix que un element clau per
millorar la competitivitat de les empreses consisteix a reduir la morositat de les
administracions públiques, ja que això permet reduir les seves necessitats de
finançament.
Per assolir aquest objectiu, la Llei inclou diverses mesures adreçades a millorar la
protecció dels proveïdors, com ara l’establiment de l’obligació de presentar en un
registre administratiu les factures expedides pels serveis prestats o els béns lliurats a
una administració pública; l’impuls de l’ús de la factura electrònica en el sector públic,
amb caràcter obligatori per a un determinat àmbit subjectiu a partir del 15 de gener de
2015, o la creació obligatòria a cada administració pública de punts generals d’entrada
de factures electròniques perquè els proveïdors puguin presentar-les i arribin
electrònicament a l’òrgan competent per tramitar-les, amb la possibilitat d’adherir-se al
punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció que en fa la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, preveu, en l’article 30.28, la competència exclusiva de
la Comunitat Autònoma en matèria d’ordenació de la hisenda autonòmica, i, en
l’article 31.1, la competència de desplegament legislatiu i execució del règim jurídic de
la Comunitat Autònoma. Així mateix, l’article 79 de l’Estatut disposa que corresponen a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la creació i l’organització d’una administració
pròpia, en el marc dels principis generals i de les normes bàsiques de la legislació de
l’Estat i del mateix Estatut.
En aquest marc, el Consell de Govern, mitjançant l’Acord de 5 de setembre de 2014
pel qual assumeix nous compromisos i mesures establerts per l’Acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 31 de juliol de 2014 pel qual es
modifiquen determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament
subscrites amb càrrec al Fons de liquiditat autonòmic, es va adherir a la plataforma
electrònica FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de la Secretaria
d’Estat d’Administracions Públiques, del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques. Per tal de fer efectiva aquesta adhesió, aquest Decret estableix les condicions
que han de regir la facturació electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i desplega la potestat reglamentària en els
aspectes que preveu la Llei 25/2013. Així, per exemple, s’eximeixen de l’obligatorietat
de facturació electrònica les factures l’import de les quals és inferior o igual a 5.000
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euros i les que emeten proveïdors per serveis a l’exterior de les administracions
públiques.
Pel que fa a la resta del contingut del Decret, cal destacar l’àmbit d’aplicació, el qual
no es limita, com sí que ho fa la Llei 25/2013, a l’Administració de la Comunitat
Autònoma i a les entitats autonòmiques que tenen la consideració d’administració
pública als efectes de l’article 3.2 de la Llei de contractes del sector públic vigent, sinó
que s’amplia a tots els ens instrumentals del sector públic autonòmic, de manera que el
tractament d’aquesta qüestió es faci d’una manera homogènia per a tots aquests ens,
d’acord amb l’habilitació que, per a això, es desprèn del que estableixen els articles 7
i 95 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de a les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, en relació amb els apartats 1 i 2 de
la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, d’acord amb el Consell
Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió
de 30 de gener de 2015,

DECRET
Article 1. Objecte
Aquest Decret té per objecte establir les condicions que han de regir la facturació
electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i desplegar la potestat reglamentària en els aspectes que preveu 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.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Les normes que conté aquest Decret són aplicables a totes les factures que els
proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de les seves relacions amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic instrumental presentin a partir
que entri en vigor.
2. Queden inclosos en l’àmbit d’aquest Decret l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental que consten en
l’annex.
3. Mitjançant resolució el conseller d’Hisenda i Pressuposts pot modificar l’annex
d’aquest Decret en cas que es produeixin creacions, extincions, transformacions o
fusions d’ens, o en cas que es verifiqui qualsevol altra circumstància que n’alteri el
contingut.
Article 3. Proveïdors obligats a presentar factures en format electrònic
1. Tots els proveïdors que lliuren béns o presten serveis a l’Administració de la
Comunitat Autònoma i als ens del sector públic instrumental poden expedir i trametre
factures electròniques. En tot cas, estan obligades a fer servir factures electròniques i a
presentar-les mitjançant el punt general d’entrada les entitats a les quals fa referència
l’article 4 de la Llei 25/2013.
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2. Queden excloses d'aquesta obligació les factures que emetin els proveïdors per
serveis a l'exterior de l'Administració de la comunitat autònoma o dels ens del sector
públic instrumental fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per
presentar-se mitjançant el punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord
amb la valoració del conseller d'Hisenda i Pressuposts, i els serveis a l'exterior disposin
dels mitjans i els sistemes adequats per rebre-les en aquests serveis.2
Article 4. Punt general d’entrada de factures electròniques
1. S’estableix com a punt general d’entrada de factures electròniques la plataforma
electrònica FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració
General de l’Estat, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
2. Aquesta plataforma s’ha de fer servir amb subjecció a les condicions d’ús que
estableix la Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques, per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma FACe-Punt
General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, o les
que les substitueixin.
Article 5. Custòdia de la informació
1. La custòdia de les factures electròniques adreçades a l’Administració de la
Comunitat Autònoma i als ens del sector públic instrumental que consten en l’annex
d’aquest Decret correspon a la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic, sens perjudici que aquesta Direcció General pugui fer servir el punt general
d’entrada de factures electròniques com a mitjà d’arxivament i custòdia.
2. Té la consideració de factura original la que se sotmet a les polítiques de custòdia
documental corresponents.
Article 6. Format de la factura electrònica
1. Les factures electròniques que es trameten a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i als ens del sector públic instrumental han de tenir un
format estructurat i han d’incloure una signatura electrònica avançada basada en un
certificat reconegut, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 a del Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre.
2. El format estructurat de la factura electrònica és el que determinin a cada moment
els òrgans competents de l’Estat.
3. En la factura s’ha d’identificar l’òrgan administratiu al qual s’adreça. La codificació
s’ha d’ajustar a la que estableix el directori DIR3 d’unitats administratives comunes
gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.
4. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma és l’encarregada de compilar i
mantenir el catàleg de codis que han de constar en la factura.
Article 7. Assentament registral en el registre administratiu
1. D’acord amb el que estableix l’article 6.4 de la Llei 25/2013, les factures
presentades a través del punt general d’entrada de factures electròniques s’han
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d’anotar automàticament en el registre electrònic de l’administració que gestiona el
punt, això és, de l’Administració General de l’Estat.
2. Aquest registre ha de proporcionar un justificant de la presentació de la factura
amb el número de registre assignat.
Article 8. Seguiment i canvi d’estat de la factura
1. D’acord amb el que estableix l’article 6.3 de la Llei 25/2013, la persona o entitat
proveïdora pot consultar l’estat de tramitació de qualsevol de les seves factures, motiu
pel qual els destinataris de les factures electròniques han de comunicar els canvis d’estat
que determini la normativa sectorial aplicable.
2. La persona o entitat proveïdora també pot sol·licitar la retirada d’una factura
presentada a través del punt general d’entrada de factures electròniques.
3. Els estats de tramitació de la factura que s’han de comunicar a la persona o entitat
proveïdora són, com a mínim, els següents:
a) Factura registrada.
b) Factura rebuda al registre comptable de factures.
c) Obligació reconeguda.
d) Factura pagada.
e) Proposta d’anul·lació.
f) Rebuig de l’anul·lació.
g) Factura anul·lada.
h) Factura rebutjada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Disposició addicional única. Facultats de la Intervenció General
D’acord amb el que estableix l’article 90 f del Text refós de la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, correspon a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma definir els
procediments comptables aplicables a la tramitació de la factura electrònica, en el marc
del que disposen aquest Decret i la legislació aplicable.

DISPOSICIÓ FINAL
Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Decret començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, data a partir de la qual s’ha d’aplicar a les factures emeses des d’aquesta
mateixa data.
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ANNEX
ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS






































Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
Agència del Turisme de les Illes Balears (ATB)
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Consorci Centre Balears Europa
Consorci d’Aigües
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
Consorci Escola d’Hoteleria
Consorci Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció
d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)
Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca
Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears
“Ciutat de Palma”
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears (APROP)
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Consorci Velòdrom Palma Arena
Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal
de les Illes Balears
Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
Fundació per a l’Esport Balear
Fundació Robert Graves
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Institut Balear de la Dona
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Institut Balear de la Joventut
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
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Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Multimèdia de les Illes Balears, SAU
Ports de les Illes Balears
Serveis de Millora Agrària (SEMILLA)
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Servei de Salut de les Illes Balears
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
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