
 

 

 

INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA I/O INTERVENCIÓ  
SOBRE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT  

DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL  
PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 

 
 

1.- Introducció i marc legal. 
 
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 (LLCM), determina 
en el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i remissió al Ministeri 
d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2012 estableix l’obligació pels tresorers o , en el seu defecte els 
Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis previstos en la Llei del pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint el termini. 
 
 
2.- Dades corresponents al períodes de morositat. 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 

Factures pagades a data 31/03/2022 

 
Així doncs, durant el primer trimestre de l’exercici 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  521 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 
 

 
 
 



 

 

Factures pendents de pagament a data 31/03/2022 

 
Durant el primer trimestre de l’exercici 2022 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha comptabilitzat 
un nombre de factures pendents de pagament pel registre de factures al final del període segons 
els següents quadres. 
 
Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministeri, en les 
classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 

 
 
 
El període mig de pagament a proveïdors durant el present trimestre es: 
 
 

Códi entitat Entitat Rati operacions 
pagades 

Rati operacions 
pendents de 
pagament 

Període mitjà de 
pagament 
trimestral 

09-08-011-RR-000 Cm. Vallès Oriental (8,53) (279,30) (9,23) 

 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte d’interessos 
de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment establert. 
 
 
        
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


		2022-04-20T10:31:49+0200
	Josep Barbera Boix -  (SIG) - 20/04/2022 10:31:49 - Càrrec: Interventor accidental (DP 2021PRES001509 de data 15/09/2021)
	#T#Interventor accidental (DP 2021PRES001509 de data 15/09/2021)


		2022-04-20T12:29:18+0200
	Carmen Torrabadella Vilaseca -  (SIG) - 20/04/2022 12:29:18 - Càrrec: Cap de l'àrea de Tresoreria
	#T#Cap de l'àrea de Tresoreria




