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Informe trimestral de Tresoreria en compliment 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.
L’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les
administracions públiques, 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
l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el compliment dels
terminis previstos legalment per al pagament de les seves obligacions.
La normativa aplicable a la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes del
sector públic, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic, així com, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014, que modifica l’Ordre
Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació en aquesta matèria, s’emet el present informe el qual té per
objecte veure el compliment dels terminis de pagament que estableix la llei, establint el
nombre i quantitat global de les obligacions pendents de pagament de les quals s’incompleix
el termini, així com els terminis mitjos de pagament i pendent de pagament.


Període analitzat: 1 d’abril a 30 de juny de 2021

Pagaments realitzats en
el trimestre
Despeses en béns corrents i
serveis
20 – Arrendaments i cànons
21
–
Reparacions,
manteniment i conservació
22 – Material, subministres i
altres
23 – Indemnitzacions per
raó del servei
24
–
Despeses
de
publicacions
26 – Treballs realitzats per
institucions sense finalitat de
lucre
Inversions reals
Altres pagaments realitzats
per operacions comercials
Pagaments realitzats
pendents d’aplicar a
pressupost
TOTAL PAGAMENTS
REALITZATS AL
TRIMESTRE

Període
mitjà de
Pagament
(dies)

Dins període legal de
pagament

Fora període legal de
pagament

Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

41,21

1.494

5.917.323,21

1.792

27,51
39,04

121
291

41,61

1.082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,04
33,81

105
12

1.696.239,88
50.035,65

7
0

58.579,18
0

0

0

0

0

0

39,75

1.611

7.663.598,74

1.799

155.423,55
188.662,45
5.573.237,21

1
5
1.786

Import total
1.132.663,45
6.656,00
3.928,27
1.122.079,18

1.191.242,63
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Interessos de demora pagats al
període
Despeses en béns corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per
operacions comercials
Pagaments
realitzats
pendents
d’aplicar a pressupost
TOTAL INTERESSOS DE DEMORA
PAGATS

Factures o documents
justificatius pendents de
pagament al final del trimestre

Període
mitjà del
pendent
de
pagament
(dies)

Interessos de demora pagats en el
període
Nombre de
Import total
pagaments
interessos
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Dins període legal de
pagament al final del
trimestre
Nombre
Import total

d’operacions

Fora període legal de
pagament al final del
trimestre
Nombre
Import total

d’operacions

Despeses en béns corrents i serveis
20 – Arrendaments i cànons
21 – Reparacions, manteniment i
conservació

48,04
20,13
23,99

1.303
23
114

1.813.818,55
19.680,29
85.883,65

60
0
5

396.160,71
0
752,07

22 – Material, subministres i altres
23 – Indemnitzacions per raó del
servei
24 – Despeses de publicacions
26
–
Treballs
realitzats
per
institucions sense finalitat de lucre
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats
per
operacions comercials
Pagaments realitzats pendents d’aplicar
a pressupost
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT AL
FINAL DEL TRIMESTRE

49,29
0

1.166
0

1.708.254,61
0

55
0

395.408,64
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

25,25
21,05

38
5

815.623,84
14.148,81

2
0

16.218,11
0

57,51

297

560.254,95

53

199.111,57

44,85

1.643

3.203.846,15

115

611.490,39

D’acord amb la guia publicada pel Ministeri d’hisenda i administracions públiques, el termini
de pagament comença a comptar des de la recepció de la factura o des de l’emissió de la
certificació d’obra per part de l’administració i, d’acord amb Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contactes del sector públic, l’administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o
factures en el termini de 30 dies i, un cop aprovades, ha d’abonar el preu en el termini de 30
dies des de l’aprovació. Tenint en compte aquests dos terminis, l’administració ha de pagar
les factures o certificacions d’obra en el termini màxim de 60 dies des de la recepció de la
factura o emissió de la certificació d’obra.
Durant el segon trimestre de 2021 el termini mig de pagament s’ha situat en 40 dies, per
sota dels 60 dies màxims, abonant-se 3.410 factures o certificacions d’obra per import total
de 8.854.841,37 euros. D’aquestes, s’han pagat 1.799 factures o certificacions d’obra per
import total de 1.191.242,63 euros fora del període legal de pagament, que representa un
percentatge del 13,45% del total a nivell d’import i, un 52,8% del total a nivell de nombre de
factures.
En relació a aquestes 1.799 factures pagades fora del període legal de pagament, hi ha
1.757 factures de l’empresa subministradora de l’energia i gas, que presenta una factura per
a cada comptador, el que provoca que es tramitin un gran nombre de factures per un
concepte de despesa, que és el subministrament de l’energia i el gas. Si fem el càlcul de les
factures pagades fora del període legal de pagament, agrupant com a una única factura les
presentades per l’empresa subministradora de llum i gas en un dia, el nombre de factures

pagades fora del període legal de pagament passaria a ser de 49 factures, que representa el
3,2% del total de factures pagades en el trimestre.
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No obstant, l’Ajuntament ha de continuar fent esforços per aconseguir pagar la totalitat de
les factures o certificacions d’obra dins del període legal de pagament, és a dir, en el termini
màxim de 60 dies.
Arran de la crisi provocada pel Covid19, l’Ajuntament de Manresa va prendre la mesura de
reduir el termini de pagament a proveïdors. Aquesta mesura ha consistit en reduir el termini
de pagament de les factures i certificacions des de que s’aproven, així, analitzant aquest
segon trimestre de 2021, el termini mig de pagament des de l’aprovació de les factures o
certificacions ha estat de 20 dies.
I, el termini mig de tramitació de les factures ha estat de 20 dies, per sota dels 30 dies
màxims establert a la Llei de contactes del sector públic i, per sota de la mitja dels trimestres
anteriors, que se situava al voltant de 28-30 dies.
De la suma del termini mig de tramitació (20 dies) més el termini mig de pagament (20 dies),
resulta el termini mig de pagament d’aquest trimestre des del registre de les factures o
emissió de les certificacions d’obra (40 dies). Termini inferior al dels trimestres anteriors per
la reducció del termini mig de tramitació, que tal i com s’ha esmentat, ha passat de 28-30
dies a 20 dies.
El gràfic següent mostra el termini mig de pagament de 2018, 2019, 2020 i 2021:

El que s’informa als efectes oportuns.
La Tresorera,
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