DEPUTACtÓN DE LUCO

Informe de tesourería e intervención

Asunto: Informe do terceiro trimestre de 2017 relativo ao cumprimento de prazos da leí 15/2010

Os funcionarios que subscriben emiten o seguinte informe en cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei
15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Leí 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas
de loita contra a morosidade ñas operacións comerciáis, determinou a obrigatoriedade das Corporacións
Locáis de elaborar e remitir, en todo caso, aos órganos competentes do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas e, no seu respectivo ámbito territorial, aos das Comunidades Autónomas que, con
arranxo aos seus Estatutos de Autonomía, teñan atribuida a tutela fínanceira das Entidades locáis, un informe

sobre o cumprimento dos prazos previstos legalmente para o pago das abrigas de cada entidade.
A Orde Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolver as abrigas de subministro de
información previstas na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sostenibilidade
financeira, determina no artigo 5 o procedemento a seguir para subministrar información e no artigo 16
regula as obrigas trimestrais de subministro de información.
Normativa de aplicación

• Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade ñas
operaclóns comerciáis.

• Leí 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Leí 3/2004, de 29 de decembro, pola que se
establecen medidas de loita contra a morosidade ñas operacións comerciáis.

• Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Público.

• Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e Sostenibilidade Financeira.
• Real Decreto-lei 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do
crecemento e da creación de emprego,

• Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público,
• Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalizacióne sostenibilidade da Administración Local,
• Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable
de facturas no Sector Público.

• Orde ministerial HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as abrigas de
subministro de información previstas na Leí orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabitidade
orzamentaria e sostenibilidade financeira
Informe

Para a súa elaboración seguiuse a guía para a elaboración dos informes trimestrais de morosidade que as
entidades locáis han de remitir ao MFAP, que está a disposición dos usuarios na web do MFAP, na oficina
virtual das entidades locáis, e que se publicou a principios do 2015.

O ámbito de a licación son as operacións comerciáis para a execución dos contratos de obras, concesión de
obras públicas, xestión de servizos públicos, subministras e servizos.

Quedan fora do ámbito da Lei as operacións que non están baseadas nunha relación comercial, tales como as
que son consecuencia da relación estatutaria e de persoal ou as que son consecuencia da potestade
expropiatoria.

O destinatario ten que ser unha empresa, quedando, por tanto, excluidas as que se producen entre distintas
entidades do sector público.

Por tanto correspóndense, con carácter xeral, con gastos correntes en bens e servizos e con investimentos.
Polo que respecta aos prazos de pago, a Administración dispon dun prazo máximo de trinta días contados
desde o seguinte á entrega dos bens ou prestación dos servizos para aprobar as certifícacións ou documentos

que acrediten a conformidade, e dispon de outros trinta días a partir desta data de aprobación para proceder

ao pago do prezo sen incorreren mora (artigo 4 da Leí 3/2004, artigo 216. 4 do Real decreto lexislativo 3/2011
e a disposición adicional quinta da Leí orgánica 2/2012).

O inicio do cómputo do período medio de pago, tanto das operacións pagadas como as pendentes, polo que
se refire aos Informes de Morosidade compútase, con carácter xeral, desde a recepción da factura.

Por outra banda, o artigo 10 da Leí 25/2013, de 27 de decembro, establece que se elaborará un informe
trimestral coa relación das facturas con respecto as cales transcorreran máis de tres meses desde que foron
anotadas e non se fíxo o recoñecemento de abriga polos órganos competentes, a cal se une como anexo ao
presente informe.
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Por todo o anterior e a partir dos datos obtidos do programa de contabilidade pública infórmase dos resultados

de morosidade que se corresponden eos documentos xustificativos do terceiro trimestre de 2017.
Pagos realizados no Trimestre
Período medio

Dentro período legal pago

Pagos realizados no trimestre

Número de

(días)

Fora período legal pago
Número de

Importe total

pagos

Importe total

pagos

Gastos en bens correntes e servizos

41,65

762

20-Arrendamentos

23, 78

8

129

390. 806, 96

13

60. 885, 43

625

1. 162.866,87
0,00
1533843,26

69
o

224.582,00
0,00

Investimentos reais

36,83
43,34
0,00
37,25

10

211. 320, 34

Outros pagos realizados por operacións comerciáis

48, 38

5

90. 437, 86

1

0,00

o

0,00
3. 186.664,88

o

e canons

21-Reparación, mantemento e conservación
22-Material, subministro e outros

23-lndemnización por razón do servizo

Pagos realizados pendentes de aplicar ao Orzamento

1. 562.383,76

o

38

39,74

TOTAL

83

8. 709, 93

285.644,09
176, 66

1

5. 725, 98

0,00
502. 690, 41

Xuros de mora pagados no período

Xuros de mora pagados no trimestre

Número de pagos

Importe total xuros

Gastos correntes en bens e servizos

o

o

Investimentos reais

o

o

Outros pagos realizados por operacións comerciáis

o

o

Sen desagregar

o

o

o

o

TOTAL

Pendentes de pago al final del trimestre
Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago
ao final do trimestre

Periodo medio

Dentro periodo legal pago a

pendente de pago

final de trimestre

(PMPP)(dias)

Número de

operadóns

Fora período legal pago a final
de trimestre

Importe total

Número de
operaaons

1 311.385,72

Importe total

45

342.081,60

Gastos en bens correntes e servizos

39, 50

310

20-Arrendamentos e canons

22,76

2

3. 556, 80

o

0, 00

21-Reparación, mantemento e conservación

27, 30

52

387. 165, 70

3

22-Material, subministro e outros
Investimentosreais

43,30
45,22

256
14

927,40
341. 154,20

Outros pagos realizados por operacións comerciáis

16, 00

1

132,62

Operadóns pendentes de aplicar ao Orzamento
TOTAL

76,76

122
447

920.663,22
1. 174.390,53
247, 50

1. 132. 103,56
3.618.127,31

42
10

283. 270, 72
0, 00

o

81

793.870,78

136

1.419.223,10

Por todo o exposto proponse:
Que do presente informe se de canta ao Pleno da Deputación, se proceda á inserción na páxina web da

Deputación e se de traslado aos órganos competentes do MFAP (á Dirección Xeral de Coordinación Financeira

coas CCAA e coas EELL) e á Xunta de Galicia, aos efectos oportunos.
Lugo, 31 de outubro de 2017
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