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“Atès que la Llei 25/2013, de 28 de desembre, d’Impuls de Factura Electrònica i 

Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, és d’aplicació en el marc de les 
relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les Administracions Públiques, tal i com 
s’estableix en el seu article 2.1. 
 

Atès que, tal i com indica la Disposició Final vuitena del esmentat text legal, 
l’obligació de presentar factura electrònica va entrar en vigor el dia 15 de gener d’enguany. 
 

Vist que gran part del proveïdors d’aquest Consell Comarcal han emès les seves 
factures de forma electrònica, però encara existeixen proveïdors que estan emeten les seves 
factures per la via tradicional, és a dir, a través del registre d’entrada. 
 

Atès que l’article 4 de la referida llei permet que les Administracions Públiques 
reglamentàriament excloguin de l’obligació de presentar factures electròniques al proveïdors 
sempre que el seu import no excedeixi de 5.000€. 
 

Atès que aquesta entitat és conscient de que seria convenient establir un 
període  transitori per permetre que els proveïdors adoptessin definitivament els mecanismes 
necessaris per tal de remetre les seves factures de forma electrònica. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord 
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Establir un període transitori d’un any, a comptar retroactivament des 

del dia 15 de gener de 2015, pel qual el Consell Comarcal del Baix Llobregat acceptarà per 
registre d’entrada aquelles factures que no superin l’import de 5.000€, sent a partir d’aquest 
període obligatòria la presentació de les factures electròniques amb independència del seu 
import. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord als interessats, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes; així com publicar-lo a la pàgina web de l’entitat. 
 

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 


