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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5107 Correcció d’errors de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el 

text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres 
lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre.

Havent observat un error en la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el 
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis 
complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 76, de 28 de març de 2014, i en el seu 
suplement en català, se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 10, a l’apartat quinze, on diu:

«Quinze. Es modifica la redacció de l’article 63, que queda redactat de la manera 
següent:

“En els contractes amb consumidors i usuaris, aquests tenen dret a rebre la 
factura en paper. Si s’escau, l’expedició de la factura electrònica ha d’estar 
condicionada al fet que l’empresari hagi obtingut prèviament el consentiment 
exprés del consumidor. La sol·licitud del consentiment ha de precisar la manera 
com s’ha de procedir a rebre la factura electrònica, així com la possibilitat que el 
destinatari que hagi donat el seu consentiment el pugui revocar i la manera com es 
pot efectuar aquesta revocació.

El dret del consumidor i usuari a rebre la factura en paper no pot quedar 
condicionat al pagament de cap quantitat econòmica.”»

Ha de dir:

«Quinze. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 63, amb la redacció següent:

“3. En els contractes amb consumidors i usuaris, aquests tenen dret a rebre la 
factura en paper. Si s’escau, l’expedició de la factura electrònica ha d’estar 
condicionada al fet que l’empresari hagi obtingut prèviament el consentiment 
exprés del consumidor. La sol·licitud del consentiment ha de precisar la manera 
com s’ha de procedir a rebre la factura electrònica, així com la possibilitat que el 
destinatari que hagi donat el seu consentiment el pugui revocar i la manera com es 
pot efectuar aquesta revocació.

El dret del consumidor i usuari a rebre la factura en paper no pot quedar 
condicionat al pagament de cap quantitat econòmica.”»
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