
 

 
En virtut de l'establert en 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 trimestral  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. 

 



De conformitat amb l'establert en 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, 

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 (d'ara endavant LCSP). 

 

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. 



 

- 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. 

A la vista d'això, aquest Tresorer/Interventor emet el següent, 

Código de 
Entidad 

Entidad 
Tipo de 

Contabilidad 

09-43-092-AA-000 Mont-roig del Camp Limitativa 

09-43-092-AI-003 E. Pública Empresarial de Serveis  i Obres Empresarial 

09-43-092-AI-001 Entidad Pública Empresarial Per La Gestió Cicle Complet de l'Aigua Empresarial 



Periodos de PMP 
incluidos 

PMP (días) 

Primer trimestre 2018 6,80 

Entidad  

 Pagos realizados en el periodo  
 Intereses de Demora 
Pagados en el Periodo  

 Periodo 
Medio 

Pago (PMP) 
(días)  

 Pagos Dentro Periodo 
Legal Pago  

 Pagos Fuera Periodo 
Legal Pago  

 Número de 
Pagos  

 Importe Total  

 
Núme
ro de 
Pagos  

 Importe 
Total  

 
Númer

o de 
Pagos  

 Importe Total 
Intereses  

 Mont-roig del Camp  
                   
37,62    

                   968    2.310.744,38    
                     
50    

    
863.213,30    

                            
-      

                                       
-      

 E. Pública Empresarial de Serveis  i 
Obres  

 (2,79)                       704          525.493,03    
                            
-      

                     -      
                            
-      

                                       
-      

 Entidad Pública Empresarial Per La 
Gestió Cicle Complet de l'Aigua  

                   
16,73    

                   450       1.383.292,20    
                   
142    

      
48.242,95    

                            
-      

                                       
-      

Entidad  

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo 

Periodo Medio 
Pago 

Pendiente 
(PMPP) (dias) 

Dentro Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Número de 
Operaciones 

Importe Total 
Número de 

Operaciones 
Importe Total 

 Mont-roig del Camp  91,67 605      386.390,76    11        23.237,76    

 E. Pública Empresarial de Serveis  i 
Obres  

(29,97) 183        58.136,16    0                       -      

 Entidad Pública Empresarial Per La 
Gestió Cicle Complet de l'Aigua  

18,39 363      317.279,35    28        10.612,80    
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