INFORME D’INTERVENCIÓ
D’acord 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, per la qual estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, emeto el següent 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'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar
el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o
dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que
inclou el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
L'informe trimestral contemplarà la totalitat dels pagaments realitzats en el 1r trimestre de
2020 i, a totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament a final del
mateix.
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la
Corporació, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la CCAA.
QUART. Legislació aplicable
- La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors
Períodes de PMP inclosos

PMP (dies)

1r trimestre any 2021

30,75
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REMISSIÓ AL PLE
En virtut amb el que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, adjunt remeto l'informe sobre el 1r trimestre de 2021 sobre
el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de
les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en les quals s'està incomplint el termini.
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