Informe de Tresoreria relatiu al compliment de les obligacions trimestrals de remissió de informació de
Morositat en operacions comercials i del Període Mig de Pagament – SEGON TRIMESTRE 2017
Consell Comarcal del Moianès

La Llei 3/2004, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, va ser
modificada per la Llei 15/2010, amb l’objectiu de mitigar els efectes de la crisi econòmica sobre les petites
i mitjanes empreses, que resulten especialment afectades per la dificultat en l’accés al crèdit i pels
impagaments i ajornaments de terminis en el cobrament, tot derivat de la seva posició feble dintre del
tràfic mercantil. L’objectiu d’aquesta reforma va ser, llavors, l’eliminació del pacte entre parts en la fixació
dels terminis de pagament, i la significativa reducció del termini de pagament establert legalment.
En virtut d’allò disposat, l’article 3r, apartat 3r, de la Llei 15/2010 afegeix una nova disposició transitòria
8ª a la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, en virtut del qual el termini de pagament de 60 dies al
que estaven sotmeses les Administracions Públiques passava a ser de 30 dies a partir de l’1 de gener de
2013.
L’article 33 de la Llei 11/2013, de mesures de suport a l’emprenedor, modifica el criteri de determinació
d’aquest termini, que passa a ser de trenta dies des de la data d’acceptació o verificació dels bens o
serveis lliurats, encara que la factura o sol·licitud de pagament s’haguessin rebut amb anterioritat a
l’acceptació o verificació. Hem d’entendre doncs, que el termini de 30 dies naturals per realitzar el
pagament comença en el moment de l’aprovació de la factura, i ja no en el moment de la presentació de
la factura.
L’apartat 3r de l’article 4t de la repetida Llei 15/2010 determina que els Tresorers elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei pel pagament de
les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini; i, en l’apartat 4t de l’esmentat estableix
que, sens perjudici de la presentació i debat de l’informe en el Ple de la Corporació local, aquest també
s’haurà de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, així com als òrgans
competents de les Comunitats Autònomes, en el seu cas.
La Resolució 1406/2011 del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
modificativa dels procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, establia l’obligació dels ens
locals i els organismes autònoms locals subjectes a tutela financera d’elaborar aquest informe trimestral i
trametre’l al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent del seu tancament. Aquesta
obligació ha estat eliminada mitjançant Resolució ECO/2876/2014, que surt efectes a partir de 1 de gener
de 2015.

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, així com el
seu desenvolupament mitjançant Reial Decret 635/2014, de juliol, pel qual es despleguen la metodologia
de càlcul del període mitja de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, defineixen el concepte de període mig
de pagament (PMP) com a expressió del volum del deute comercial, el qual definirà el compliment de la
sostenibilitat financera de cada Administració Pública.
Tots dos conceptes, morositat i PMP, mesuren aspectes diferents però estan íntimament relacionats. La
finalitat del PMP és mesurar en termes econòmics el retard en el pagament del deute comercial, mentre
que els llistats de morositat busquen estrictament el compliment dels terminis de pagament i la diferent
qualificació de les factures segons compleixen la llei o no.
Les dades del Consell Comarcal del Moianès relatives al SEGON TRIMESTRE de l’any 2017 són les
següents:
Dins del període legal de pagament

Fora del període legal de pagament

Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

Import total

45

26.166,78

14

18.051,34

13

2.900,39

-

-

Pagaments realitzats
dins el trimestre
Pendent de pagament
al final del trimestre

Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents de pagament
El període mig de pagament (PMP) del període

31,43
-19,58
28,48

Com a annex al present informe s’incorporen les dades relatives a Morositat en les operacions comercials
del segon trimestre de l’any 2017 del Consell Comarcal del Moianès.

Moià, 19 de setembre de 2017
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