AJUNTAMENT DE GARRIGAS

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 4T2015
Aquest informe ve determinat per l’art. 12 de 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, i es
recomana la seva inclusió en aquest expedient.
Així mateix aquest informe trimestral ve regulat 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 s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: El Ple
1.2.

Caràcter: preceptiu

1.3.

Títol: Informe morositat 4T2015

2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l'art. 12 de 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, la intervenció
anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la normativa en matèria
de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple.
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden
excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació trimestral, les
Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al
Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en els
pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de l’any no està exclòs del compliment de l’obligació
de subministrament d’informació trimestral pel que fa al l’informe trimestral de morositat.

3. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
3.1. Els pagaments totals realitzats en el 4art trimestre de 2015, han estat de 75.448,29€,
efectuant-se tots els pagaments dins del termini establert per la normativa sobre morositat.
3.2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici 2015,
derivades de l’informe trimestral corresponent al quart trimestre, en les quals s'estigui
incomplint amb el termini legal a la data de tancament és de 202,61 €, i dins el període legal de
pagament és de 7.248,24 €.
3.3. El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2015 és de 13,46 dies.
Garrigàs, 20 de gener de 2016.
L’interventora
Olga Serrats Juanola
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