
 
  
 
 
  
ASSUMPTE: Informe del  Primer Trimestre de l’exercici 2016  pel compliment de les 
mesures contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar 
 
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) i l’annex B 
(factures pendents de pagament a final del 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’ 
Hisenda i Administracions Públiques. 
 
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 modifica la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes de Sector 
Públic. 
 
-Apartat 4 article 216 de Real Decret Legislatiu 3/2011, Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, que ha estat modificat per la disposició final primera de la 
Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació per la Financiació del pagaments a 
proveïdors. 
 
-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 l’apartat 4 de l’article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
 
ÀMBIT OBJECTIU 
 
L’àmbit objectiu són les operacions comercials, així doncs queden fora de l’àmbit  de la 
Llei les operacions que no estan basades en una relació comercial, tal com les que són 
com a conseqüència  de la relació estatuària i de personal, el destinatari ha se ser una 



 
  
 
 
  
empresa  i en conseqüència queden excloses les relacions que es produeixen entre 
diferents entitats del sector públic.  
Per tant s’inclouran aquelles operacions corresponents a despeses corrents en béns, 
serveis i inversions. 
 
INDICADORS 
 
Els indicadors del PMP I PMPP del primer trimestre de 2016 són els següents: 
 
1.Període mig de Pagament (PMP) 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 57,61dies. 
 
2.Període mig pendent de pagament (PMPP)  és l’indicador al final del trimestre del 
període promig d’antiguitat de les operacions pendents de pagament a 31/03/2016. Des 
de la data de registre de la factura fins la finalització del trimestre, sent de 47,95 dies. 
 
Refent al PMP del primer trimestre del 2016, del total de 1.011 factures pagades, 645 
són  operacions per un import de 856.883,94€ que s’han materialitzat el pagament dins 
del període legal (30+30), i 366 operacions per import de 614.554,56€ fora del 
període legal. 
 
Referent al PMPP del primer  trimestre del 2016, del total de 1.022 factures pendents 
de pagament, 728 operacions per import de 1.508.895,96€ estan dins del període legal 
de pagament i 294 operacions per import de 560.687,21€ es troben fora del termini 
legal de pagament. 

 
Els resultats dels PMP i PMPP del primer trimestre de 2016 estan calculats  de 
conformitat amb la  Disposició Final Sisena del RDL 4/2013,de 22 de febrer, que 
modifica l’apartat 4 del article 216 de  del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011 de 14 de novembre, que regula el Període Legal 
de Pagament, i  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. Sense 
perjudici de l’establert en l’article 222.4 i 235.1, l’Administració haurà d’aprovar les 
certificacions d’obra o documents que acreditin la conformitat  dins dels trenta dies de 
l’entrega efectiva  del servei. 
 
Cal tenir  en compte que  per la determinació d’aquestes dades s’ha utilitzat  la guia 
per l’elaboració d’informes de morositat del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
És el que s’informa en relació al càlcul PMP i PMPP de morositat del primer trimestre 
de 2016 
 
 


