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ASSUMPTE: Informe del  Segon  Trimestre de l’exercici 2014  pel compliment de les mesures 
contra la morositat 

 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. S’emet el present informe: 
 
ANTECEDENTS 
 
PRIMER- El que es disposa en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats 
com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar. 
 
SEGON- S’acompanya l’annex A (pagaments realitzats en el trimestre), d’acord el compliment 
dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que inclou el nombre de pagaments i 
imports totals dels pagaments realitzats dins i  fora termini legal. 
 
TERCER- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, 
aquest informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Econonia i Hisenda i a   
Tutela Financera. 
  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
-Article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en els operacions comercials, modificat per l’article 33 de la Llei  11/2013, 
de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenador i d’estímul de creixement i de creació de 
llocs de treball. 
 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol , de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Els seu article 
3 modificar la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes de Sector  
 
-Real Decret Legislatiu 3/2011, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
- ECO/1406/2011, d'1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre ECF/138/2007, 
de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
-RDL 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament al emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació de lloc de treball. La seva Disposició Final sisena, que modifica el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
 
CONCLUSIONS 
 

1) S’adjunta al present informe un llistat resum (pagaments realitzats en el Trimestre) 
corresponent al segon trimestre 2014,  on es detallen els següents indicadors: 

 



 
  
 
 
  

1. Període mig de Pagament (PMP) que és l’indicador de dies promig que s’ha 
tardat a realitzar els pagaments, Des de la data de registre de factura fins  la data 
de materialització dels pagaments sent de 46,23 dies. 
 
2. Període mig de Pagament Excedit (PMPE)- és l’indicador de nombre de dies 
promig, que les operacions pagades fora de termini han excedit el termini legal, 
que en aquests trimestre ha estat de 34,43 dies. 

 
 

2) S’adjunta al present informe el document que s’ha de trametre  a Tutela Financera, on 
es detalla el total de pagaments realitzats durant el segon trimestre, sent de 995 per un 
import global de 1.799.670,73€ d’acord el detall següent: 

 

      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
del termini legal 367 726552 40,37 
Resta de pagaments 628 1.073.118,73 59,63 
Pagaments totals durant el trimestre 995 1.799.670,73 100 
Obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 253 459.294,75  

 
3) En relació  al PMP del segon trimestre  que és de 46,23 dies, cal tenir en compte que  

aquesta dada esta determinada amb els criteris establerts a la Guia d’Elaboració dels 
Informes de Morositat  que el Ministeri d’Economia i Hisenda té exposat a la seva 
pàgina web. 

 
El càlcul del PMP es realitza a partir de la data de registre de factures, i aquesta data no 
esta adaptada a les darreres modificacions legislatives que resulten de conformitat amb 
la  Disposició Final Sisena, que modifica el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, en què bàsicament preveu 
l’obligació de l’Administració de pagar el preu dins dels 30 dies següents a l’aprovació 
de les certificacions d’obra o documents que acreditin la conformitat amb el contracte 
de béns lliurats o serveis prestats 
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