
 
CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 8/2018
Asunto: Modificación das Bases de execución do Orzamento.

PROPOSTA AO PLENO DA CORPORACIÓN

VISTAS a Base 21 das bases de execución do Orzamento para o exercicio 2018, na que se 
sinala entre outras cousas que 

“ (…)

En virtude da potestade conferida  dacordo co  apartado  segundo do artigo 4  da Lei  
25/2013, estarán excluídas da obriga de facturar electrónicamente a través do FACE a  
este Concello as facturas de ata un importe de 5.000 €, impostos incluídos.

Igualmente quedan excluídas das facturas emitidas polos provedores aos servizos no  
exterior, ata que as devanditas facturas poidan satisfacer os requirimentos para a súa  
presentación a través do Punto xeral de entrada de facturas electrónicas, dacordo coa  
valoración  do  Ministerio  de  Facenda  e  Administracións  Públicas,  e  os  servizos  no  
exterior  dispoñan  dos  medios  e  sistemas  apropiados  para  a  súa  recepción  nos  
devanditos servizos.”

VISTO o artigo 14 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 
das Administracións Públicas, que sinala que 

“ (…)

2. En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos 
coas  Administracións Públicas  para  a  realización  de  calquera  trámite  dun 
procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos: 

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica.

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, 
para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da 
devandita  actividade  profesional.  En  todo  caso,  dentro  deste  colectivo  entenderanse 
incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís. 

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente 
coa Administración. 

e)  Os  empregados  das  Administracións  Públicas  para  os  trámites  e  actuacións  que 
realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que se 
determine regulamentariamente por cada Administración. 

3.  Regulamentariamente,  as  Administracións  poderán  establecer  a  obrigación  de 
relacionarse con elas a través de medios electrónicos para determinados procedementos 
e para certos colectivos de persoas físicas que por razón da súa capacidade económica, 
técnica, dedicación profesional ou outros motivos quede acreditado que teñen acceso e 
dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios.”

Esta Alcaldía,

PROPÓN
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CONCELLO DE CHANTADA

1. A modificación da Base 21 das Bases de Execución do Orzamento, nos 
seguintes termos:

“ (…)

En  virtude  do  artigo  4  da  Lei  25/2013,  quedan  obrigadas  a  facturar 
electrónicamente e a súa presentación a través do punto xeral de entrada a 
través do FACE de este Concello todas as entidades sinaladas no artigo 
sinalado”

Chantada, na data da sinatura electrónica no 2018. 

O ALCALDE,
A/ Manuel L. Varela Rodriguez

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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