
 

INFORME EMÈS PER LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE 

PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 

JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN 

MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I CÀLCUL DEL 

PERIODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2019. 

PRIMER.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als 

terminis de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les administracions 

públiques als seus proveïdors. 

Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la 

recepció de la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el 

compliment d’aquests terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers o, en el 

seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe 

sobre el seu compliment el qual haurà d’incloure necessàriament el número i quantia global de 

les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint els terminis. Aquest informe es retrà 

trimestralment al Ple de la Corporació per part de la Tresoreria municipal i haurà de remetre’s, 

en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la Intervenció. 

SEGON.- La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 

Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control 

del deute comercial del Sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de sostenibilitat 

financera, no només en referencia al deute públic de les entitats locals sinó també del deute 

comercial de les mateixes. D’aquesta manera es determina la sostenibilitat del deute comercial 

quan el període mig de pagament als proveïdors d’aquestes entitats no superi el termini màxim 

previst a la normativa de la morositat. 

L’article 13 de la citada Llei Orgànica determina el període mig de pagament com a instrument 

de control d’aquest objectiu establint que les Administracions públiques hauran de publicar el 

període mig de pagament a proveïdors. En aquest sentit, l’Ordre Ministerial 2105/2012, 

modificada per l’Ordre HAP/2082/2014 en el seu article 16.6, estableix l’obligació a subministrar 

de forma trimestral aquesta informació. 

Queda regulada la metodologia de càlcul del període mig de pagament en virtut del Reial Decret 

1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 

desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

Administracions Públiques. 

El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en terminis econòmics, com a 

indicador diferent respecte del període legal de pagament establert al text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 

en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris estrictament 

econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagin transcorregut 



 

trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons 

correspongui. 

TERCER.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis morositat obtinguts 

de l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de la Pinassa, són els següents: 

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 

1.- Pagaments realitzats en el trimestre:  
 

Pagaments realitzats en el Trimestre 

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Pagaments realitzats en el Trimestre 

Dins període legal 
pagament 

Fora període legal 
pagament 

Nombre 
pagaments 

Import total 
Nombre 

pagaments 
Import 
total 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 47,24 650 827.584,91 338 205.761,02 

  20 – Arrendaments i Cànons 34,55 14 10.884,90 4 1.172,35 

  21 – Reparació, Manteniment i conservació 45,41 141 423.172,87 16 23.881,99 

  22 – Material, Subministrament i Uns altres 48,94 495 393.527,14 318 180.706,68 

  23 – Indemnització per raó del servei - - - - - 

  24 – Despesa de Publicacions - - - - - 

  26 – Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre - - - - - 

Inversions reals 50,78 31 1.072.912,58 22 419.189,88 

Altres pagaments realitzats per operacions comercials 84,54 1 29,48 1 235,00 

Pendents d’aplicar a Pressupost - - - - - 

TOTAL 49,34 682 1.900.526,97 361 625.185,90 

      

 

2.- Interessos de Demora 

No s’han realitzat pagaments en concepte d’interessos de demora en el període. 

3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre 

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Pendent de pagament al final del trimestre 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora període legal 
pagament a final del 

trimestre 

N. 
Operacions 

Import total 
N. 

Operacions 
Import 
total 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 33,39 235 232.240,35 32 16.768,52 

  20 – Arrendaments i Cànons 27,24 10 15.632,56 2 260,10 

  21 – Reparació, Manteniment i conservació 41,11 43 82.125,86 2 1.150,27 

  22 – Material, Subministrament i Uns altres 29,76 182 134.481,93 28 15.358,15 

  23 – Indemnització per raó del servei - - - - - 

  24 – Despesa de Publicacions - - - - - 

  26 – Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre - - - - - 

Inversions reals 25,69 6 146.296,89 - - 

Altres pagaments realitzats per operacions comercials 187,22 2 66,11 5 207,11 

Pendents d’aplicar a Pressupost 23,89 18 241.925,48 25 10.913,87 

TOTAL 28,01 261 620.528,83 62 27.889,50 

      

 



 

 

LA PINASSA, SOCIETAT MUNICIPAL 

1.- Pagaments realitzats en el trimestre 

  DINS TERMINI LEGAL 

PAGAMENT 

FORA TERMINI LEGAL 

PAGAMENT 

 
PMP Nº PAGS 

IMPORT 

TOTAL 
Nº PAGS 

IMPORT 

TOTAL 

Aprovisionaments i altres Desp. explotació 
34,18 40 38.413,27 65 80.841,52 

Adquisicions Immob. Material i Intangible 
44,73 - - 3 202.616,82 

TOTAL 
40,82 40 38.413,27 68 283.458,34 

 

2.- Interessos de Demora 

No hi ha interessos de demora pagats en el període 

 
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

  DINS TERMINI LEGAL 

PAGAMENT 

FORA TERMINI LEGAL 

PAGAMENT 

 
PMP Nº PAGS 

IMPORT 

TOTAL 
Nº PAGS 

IMPORT 

TOTAL 

Aprovisionaments i altres Desp. explotació 
11,45 39 47.486,14 14 6.007,26 

Adquisicions Immob. Material i Intangible 
2,00 1 1.960,99 - - 

TOTAL 
11,12 40 49.447,13 14 6.007,26 

 

  



 

Quart.- En base als punts primer i segon anteriors, s’informa que els ratis en relació al càlcul del 

període mig de pagament a proveïdors obtinguts de l’Ajuntament i de la Societat Mercantil de 

la Pinassa, són els següents: 

Entidad 

Ratio de  
Operaciones  

Pagadas 
(días)  

Importe pagos 
realizados 

(euros) 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes 

de  
Pago  (días) 

Importe 
pagos 

pendientes 
(euros) 

Periodo 
Medio de  

Pago 
Trimestral 

AJUNTAMENT PREMIA 
DE DALT 

15,03 2.519.612,06 17,85 227.223,33 15,26 

LA PINASSA, SOCIETAT 
MUNICIPAL 

40,82 321.871,61 11,12 55.454,39 36,46 

PMP Global   2.841.483,67  282.677,72 17,82 

 

Respecte l’Ajuntament de Premià de Dalt, el PMP d’operacions pagades es situa en 27 dies 

mentre que, el rati d’operacions pendents de pagament es situa en 70,06 dies. Aquest retard en 

el pagament correspon principalment a les mateixes factures que generen el retard de morositat 

al punt anterior explicat. 

CINQUE.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques i es publica la informació a la Web municipal. 

Premià de Dalt, signat electrònicament a la data que hi figura 

 

 

Meritxell Reig i Sisó 

Tresorera Interina 
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