INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT
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 de compliment morositat

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.
2. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
3.1.
Els pagaments totals realitzats durant l'exercici 2013 han estat de 1.031.836 €, dels
quals, 362.043 € s'han efectuat dins el termini legal i la resta 669.793 €., fora d'aquest termini
establert per la normativa sobre morositat.
3.2.
Les obligacions reconegudes pendents de pagament durant l'exercici 2013, és a dir a
31/12/2013, en les quals s'estigui incomplint amb el termini legal a la data de tancament és de
367.775 €.
3.3.
Cal mencionar que els pagaments totals realitzats durant l’exercici 2013 dintre del
termini legal i fora d’aquest termini així com les obligacions reconegudes pendent de pagament
a 31/12/2013 establerts als apartats 3.1 i 3.2 fan referència al capítol dos de despeses corrents
i no fan referència a despeses del capítol 1 de personal, del capítol 3 d’interessos del deute
financer, del capítol 4 de transferències corrents, del capítol 6 d’operacions de capital
(despeses d’inversions) i del capítol 9 d’amortització del deute financer
Així mateix no consta les despeses del Consorci d’Aigües de Tarragona arrel de l’aprovació del
Conveni de reconeixement del deute de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys aprovat
pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 19 de setembre del 2013.
Sant Jaume dels Domenys, 7 d’abril del 2014
L’Interventor

