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Informe de Morositat de Palau-saverdera
Exercici 2019
ANUAL (4T)

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 que s’estableixen mesures de lliuta contra la morositat en les
operacions comercials, va determinar l’obligatorietat de les Corporacions Locals
d’elaborar i remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que,
atenent als seus Estatuts d’Autonomia tingui atribuida la tutela financera de les Entitats
Lcoals, un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al
pagament de les obligacions de cada entitat.
L’Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determina el
procediment per a la remissió de l’esmentada informació.
En els darrers anys s’han aprovat diverses reformes de les Lleis 3/2004 i 15/2010,
entre les que es poden destacar les següents: Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de
febrer, de mesures de recolzament a l’emprenador i estímul al creixement de
l’ocupació; la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial
en el sector públic; 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.
També ha sigut modificada l’OM HAP/2015/2012 per l’Ordre HAP/2082/2014 que,
entre d’altres canvis, modifica la informació a subministrar relativa a la morositat en les
operacions comercials.
Les Entitats a les que s’aplica amb caràcte general la Llei de Contractes del Sector
Públic (entre elles les Entitats que integren l’Administració Local i, per tant,
l’Ajuntament de Palau-saverdera) estan incloses dins l’àmbit subjectiu d’aplicació de la
Llei 3/2004.
Pe altra banda, la Llei 3/2004 estableix que l’àmbit objectiu està conformat per les
operacions comercials, per la qual cosa efecta principalment als capítols II (despeses
en béns corrents i serveis) i VI (inversions).
D’acord amb l’article 4 de la repetida Llei 3/2004, els Tresorers o, en el seu defecte, els
Interventors de les Coporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions

de cada Entitat Local que inclourà, necessàriament, el número i la quantia global de
les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
Finalment, l’apartat 10 de l’article 16 de l’OM HAP/2082/2014, va establir una excepció
a l’obligació de subministrament trimestral d’informació a les Corporacions Locals de
població inferior a 5.000 habitants pel que fa als tres primers trimestre de l’any.
Les dades a incloure en els informes de morositat són les següents:

El Tresorer i Secretari-interventor
EMILI SANTOS BACH

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.

