PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
ÀREA: Serveis econòmics
Assumpte: Donar compte Informe trimestral morositat del 2on. trimestre 2020

1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la corporació.
1.2. Títol: Informe-proposta per donar compte al Ple de l'informe trimestral del 2on.
trimestre de 2020, corresponent a les obligacions de subministrament d'informació
previstes a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, i la comunicació del període mitjà de
pagament d’acord amb l’article 4.1.b) de l’Ordre HAP/2105/2012, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2. ANTECEDENTS
A finals de juliol de 2020 es va trametre al Ministeri la informació relativa a les dades
del segon trimestre de 2020 corresponents a l'obligació de subministrament
d'informació referent a l’informe trimestral de morositat de l'Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
L’interventor ha emès informe trimestral sobre el compliment del termini previst pel
pagament de les obligacions corresponents a l’Ajuntament de Lliça d’Amunt i
l’Empresa municipal d’obres, amb les dades dels pagaments realitzats en el primer
trimestre i amb les obligacions pendents de pagament al final d’aquest, enviades al
Ministeri, per mitjans telemàtics, juntament amb la resta d'informació.
D’acord amb la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic (LOCDC), “transcorregut
un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei totes les Administracions Públiques i
llurs entitats i organismes vinculats o dependents publicaran en el seu portal web el
seu període mig de pagament a proveïdors (PMP)”.

Vist el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, modifica el Reial Decret 635/2014,
de 25 de juliol, modificant la metodologia del càlcul del PMP a les Administracions
públiques.
Donat que el Ple de l'Ajuntament ha de tenir coneixement d'aquests informes
trimestrals de morositat.
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Atès que el 30 de juliol de 2014 es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25
de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitja de
pagament (PMP) a proveïdors de les Administracions Públiques.
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3. FONAMENTS DE DRET
L’ article 4 de La 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 estableix que els tresorers o els interventors de les
corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat
local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions
pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
La Disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
Control del Deute comercial estableix l’obligació per a totes les administracions
públiques de publicar en el seu portal web el seu període mig de pagament a
proveïdors.
El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament, que
preveu la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de 27
d’abril de 2012 (LOEPSF), així com la seva publicació.
El Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, modifica el Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol, modificant la metodologia del càlcul del PMP a les Administracions
públiques.
4.- CONCLUSIÓ
Donar compte de l'informe trimestral de morositat, corresponent al segon trimestre de
2020, enviat al Ministeri a finals de juliol de 2020, on es comuniquen les dades
corresponents a l’informe trimestral previst a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol :
Pagaments realitzats en el trimestre:

Període Mig
Pagament
(PMP) (días)

Pagaments dins Període
Legal Pagament

Pagaments fora Període
Legal Pagament

Número de Pagaments Import Total Número de Pagaments Import Total

Ajuntament

69,64

511

690.651,23

220

711.092,53

EMO

12,09

5

66.029,06

0

0
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Ens
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Pagaments pendents de pagament al final del trimestre:
Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del Període
Ens

Període Mig
Pagament
Pendent
(PMPP)
(dies)

Dins Període Legal Pagament
al Final del Període

Fora Període Legal Pagament
al Final del Període

Número d’Operacions Import Total Número d’Operacions Import Total

Ajuntament

44,10

442

657.579,62

53

186.141,15

EMO

0

0

0

0

0

4.2.- Donar compte del PMP (període mitjà pagament a proveïdors), corresponent al
segon trimestre de 2020, enviat al Ministeri a finals de juliol de 2020:

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral
Lliçà d’Amunt
28,24
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Aquest PMP es publicarà a la web municipal.
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