
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per 
la  qual  s’aproven  les  instruccions  sobre  la  factura  electrònica,  el  registre 
comptable de factures i el punt general d’entrada de factures electròniques de 
la Universitat Jaume I. 

 

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,  té  com  a  finalitat  l'agilitació  dels 
procediments de pagament  al proveïdor  i donar  certesa de  les  factures pendents de 
pagament  existents,  amb  la  fi  última  de  reduir  la morositat  de  les  administracions 
públiques i així contribuir a millorar la competitivitat de les empreses. 

Per a enfortir aquesta protecció del proveïdor o creditor es facilita  la seua relació amb 
les administracions públiques afavorint  l'ús de  la  factura electrònica,  i  la seua gestió  i 
tramitació telemàtica, cosa que permetrà fer un millor seguiment del compliment dels 
compromisos de pagament d’aquestes. 

La  Llei  25/2013,  de  27  de  desembre,  preveu  la  creació  d'un  registre  d’entrada  de 
factures electròniques, que ha sigut objecte de desenvolupament per l'Ordre ministerial 
HAP/492/2014, de 27 de març, per  la qual es regulen els requisits  funcionals  i  tècnics 
del  registre  comptable  de  factures  de  les  entitats  de  l'àmbit  d'aplicació  de  la  Llei 
25/2013, de 27 de març. 

En virtut del que s’ha exposat, i fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts de 
la  Universitat  Jaume  I,  aprovats  mitjançant  el  Decret  116/2010,  de  27  d'agost,  del 
Consell de la Generalitat Valenciana,  

RESOLC  aprovar  les  següents  instruccions  sobre  la  factura  electrònica,  el  registre 
comptable  de  factures  i  el  punt  general  d’entrada  de  factures  electròniques  de  la 
Universitat Jaume I: 

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.  

Constitueix  l'objecte  d’aquesta  Resolució  l'impuls  de  l'ús  de  la  factura  electrònica,  la 
regulació del punt general d’entrada de  factures electròniques  i de  la  seua  integració 
amb el  registre comptable de  factures, així com  la  regulació del procediment per a  la 
tramitació i les actuacions de seguiment pels òrgans competents, tot això respecte a les 
factures  emeses  en  el marc  de  les  relacions  contractuals  entre  proveïdors  de  béns  i 
serveis, i la Universitat Jaume I. 

 

Article 2. Obligació de presentació de factures en el Registre 

1. El proveïdor que haja expedit una  factura pels  serveis prestats o béns  lliurats  a  la 
Universitat Jaume I té  l'obligació de presentar‐la davant un registre administratiu en el 



termini  de  trenta  dies  des  de  la  data  de  lliurament  efectiu  de  les mercaderies  o  la 
prestació de serveis.  

2. La presentació de la factura en el punt general d'Entrada de factures electròniques de 
la Universitat  Jaume  I  en  els  termes  previstos  en  aquesta  Resolució  té  els mateixos 
efectes que la presentació en un registre administratiu oficial. 

3. Mentre no es complisquen els requisits de temps i forma de presentació establerts en 
aquesta  Resolució  no  s'entén  complerta  l'obligació  de  presentació  de  factures  en  el 
Registre. 

 

Article 3. Ús de la factura electrònica 

1. Tots els proveïdors o creditors que hagen lliurat béns o prestat serveis a la Universitat 
Jaume I poden expedir i remetre factura electrònica.  

2. En  tot cas, estan obligades a  l'ús de  la  factura electrònica  i a  la seua presentació a 
través del punt general d’entrada de factures electròniques de la Universitat Jaume I o a 
través del FACe, en els termes que s'estableixen en l'article 6, les entitats següents: 

a) Societats anònimes. 

b) Societats de responsabilitat limitada. 

c)  Persones  jurídiques  i  entitats  sense  personalitat  jurídica  que  no  tinguen 
nacionalitat espanyola. 

d) Establiments permanents  i sucursals d'entitats no residents al  territori espanyol 
en els termes que estableix la normativa tributària. 

i) Unions temporals d'empreses. 

f)  Agrupació  d'interès  econòmic,  agrupació  d'interès  econòmic  europea,  fons  de 
pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de 
regularització  del  mercat  hipotecari,  fons  de  titulització  hipotecària  o  fons  de 
garantia d'inversions. 

3. No és obligatori utilitzar  la forma electrònica per a  les factures  l'import de  les quals 
siga  inferior o  igual al  límit establert per  la normativa estatal que, en  l'actualitat, és de 
5.000 euros (IVA inclòs).  

 

Article 4. Format de les factures electròniques 

Les  factures electròniques  s’han d’ajustar al  format  i han de complir els  requisits que 
determine reglamentàriament la normativa estatal.  

Actualment està vigent el format de factura electrònica “Facturae”, versió 3.2.1, aprovat 
per la Resolució de 10 de març de 2014, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i 
per la Societat de la Informació i de les secretaries d'estat d'Hisenda i de Pressupostos i 



Despeses, per la qual es publica una nova versió, 3.2.1, del format de factura electrònica 
«Facturae» (BOE núm. 76, de 28 de març de 2014). 

 

Article 5. Signatura electrònica  

Les  factures  electròniques  poden  ser  signades mitjançant  qualsevol  dels  sistemes  de 
signatura electrònica acceptats en  la normativa que  regula  l'administració electrònica 
de l’UJI.  

 

Article 6. Punt general d'entrada de factures electròniques de la Universitat Jaume I  

1.  La  presentació  de  factures  electròniques  a  l’UJI  pot  efectuar‐se  a  través  del  punt 
general d’entrada de factures electròniques de la Universitat Jaume I o, en el seu cas, a 
través del FACe. 

2. El punt general d’entrada de factures electròniques ha de permetre  la presentació  i 
l'enviament de factures electròniques en el format que es determina en l'article 4.  

3. El proveïdor o qui haja presentat la factura en pot consultar l'estat de la tramitació en 
el lloc web creat a aquest efecte, al qual s'accedirà després d’identificar‐se. 

4.  La  presentació  de  la  factura  a  través  del  punt  general  d’entrada  de  factures 
electròniques produeix una entrada automàtica en el registre telemàtic de la Universitat 
Jaume I  i proporciona un justificant de recepció electrònic amb acreditació de  la data  i 
l’hora de presentació. 

5. El punt general d’entrada de factures electròniques proporciona un servei automàtic 
de posada a disposició o de remissió electrònica als serveis econòmics de la Gerència. 

6.  La  Gerència  pot  determinar  mitjançant  instruccions  les  altres  condicions  que  es 
consideren  necessàries  per  al  funcionament  del  punt  general  d’entrada  de  factures 
electròniques de la Universitat Jaume I. 

 

Article 7. Registre comptable de factures de la Universitat Jaume I 

El registre comptable de  factures  té com a objecte  facilitar‐ne el seguiment. La gestió 
correspon  al  Servei  de Gestió  Econòmica.  Es  garanteix  la  integració  del  punt  general 
d’entrada  de  factures  electròniques  amb  el    registre  comptable  de  factures  i  amb  el 
sistema d'informació comptable. 

 

Article 8. Procediment per a la tramitació de factures 

1.  Les  factures presentades en  format paper en el Registre General de  la Universitat 
Jaume  I  són  remeses  al  Servei  de  Gestió  Econòmica  per  a  l'anotació  en  el  registre 
comptable de factures. 



2.  Les  factures  electròniques  presentades  en  el  punt  general  d’entrada  de  factures 
electròniques  són  immediatament posades a disposició o  remeses electrònicament al 
Servei de Gestió Econòmica a l'efecte del seu registre comptable i tramitació.  

3. L'anotació de  la factura en el registre comptable de factures dóna  lloc a  l'assignació 
del corresponent codi d'identificació de la factura. 

4.  El  Servei  de Gestió  Econòmica  ha  de  remetre  la  factura  a  l'òrgan  competent  per 
tramitar, si escau, el procediment, d’acord amb el lliurament del bé o amb la prestació 
del servei realitzat, a fi que es duguen a terme les actuacions relatives a l'expedient de 
reconeixement de l'obligació, incloent‐hi, si escau, la remissió al Servei de Control Intern 
a l'efecte de fiscalització. 

5. En els casos en què existisca obligació de presentar  les factures telemàticament,  les 
notificacions que s'efectuen en ocasió de la tramitació han de ser electròniques. 

6. Després que  l’òrgan competent que corresponga  reconega  l'obligació,  la  tramitació 
comptable de la proposta o ordre de pagament ha d’identificar la factura o factures que 
són objecte de  la proposta mitjançant els corresponents codis d'identificació assignats 
en el registre comptable de factures. 

 

Article 9. Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat  

De  conformitat  amb  l'article 10 de  la  Llei 25/2013,  l'òrgan  competent en matèria de 
comptabilitat ha de: 

a) Efectuar  requeriments periòdics d'actuació  respecte a  les  factures pendents de 
reconeixement d'obligació, que ha de dirigir als òrgans competents. 

b)  Elaborar  un  informe  trimestral  amb  la  relació  de  les  factures  que  hagen 
transcorregut més de  tres mesos des que van ser anotades  i no s’haja efectuat el 
reconeixement  de  l'obligació  pels  òrgans  competents.  Aquest  informe  ha  de  ser 
remès dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de  l'any al Servei de 
Control Intern. 

 

Article 10. Facultats i obligacions del Servei de Control Intern 

De conformitat amb l'article 12 de la Llei 25/2013, correspon al Servei de Control intern: 

a) La facultat d'accés a la documentació justificativa, a la informació que conste 
en el  registre comptable de factures i a la comptabilitat en qualsevol moment. 

b) L'elaboració d'un  informe anual en el qual ha d’avaluar el compliment de  la 
normativa en matèria de morositat.  

c) La verificació anual que el registre comptable compleix les condicions de la Llei 
5/2013  i,  en  particular,  que  no  queden  retingudes  factures  presentades  en  el 
Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. En  l'informe  s’ha d’incloure 



una anàlisi dels temps mitjans d'inscripció de  factures en el registre comptable 
de factures i del nombre i causes de factures rebutjades en la fase d'anotació en 
el Registre Comptable. 

 

Article 11. Col∙laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària 

Els requeriments d'informació que es remeten des de  l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària  sobre  les  factures  rebudes, per assegurar el  compliment de  les obligacions 
tributàries i de facturació el control de les quals li corresponga, seran atesos pel Servei 
d'Informació Comptable. 

 

Disposició final primera. Desenvolupament 

Es faculta la Secretaria General perquè dicte les instruccions que siguen necessàries per 
al desenvolupament d’aquesta Resolució. 

 

Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació. 

 

Castelló de la Plana, 15 de juliol de 2015. 

El rector de la Universitat Jaume I 

 

 

 

 

 

Vicent Climent Jordá 
 
 
 

 


