COMUNICACIÓ 17/2010
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

13/09/2010
MESURES CONTRA LA MOROSITAT
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, (publicada en el BOE el 06/07/2010 i en vigor des de 07/07/2010)
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat de les operacions comercials entre empreses, o entre empreses i
l’administració, ha introduït les següents novetats en aquesta qüestió:
Prohibició de pactar entre les parts
Es prohibeix que les parts pactin terminis de pagament diferents als establerts per la llei.
Termini màxim de pagament entre empreses
S’estableix un nou termini màxim de pagament entre les empreses de 60 dies des de la recepció
de les mercaderies o la prestació dels serveis, que s’aplicarà de manera progressiva fins a
01/01/2013.
Aplicació progressiva
- 07/07/2010 – 31/12/2011: 85 dies.
- 01/01/2012 – 31/12/2012: 75 dies.
- A partir 01/01/2013: 60 dies.
En cas de demora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos
de cobrament acreditats, que no podrà superar el 15 % de la quantia del deute, excepte que aquest
no sigui superior a 30.000 €.
Termini màxim de pagament operacions contractades pel sector públic
S’estableix un nou termini màxim de pagament en operacions contractades pel sector públic de 30
dies des de l’expedició de les certificacions d’obres o els documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte, que s’aplicarà de manera progressiva fins a 01/01/2013:
Aplicació progressiva
- 07/07/2010 – 31/12/2010: 55 dies.
- 01/01/2011 – 31/12/2011: 50 dies.
- 01/01/2012 – 31/12/2012: 40 dies.
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- A partir 01/01/2013: 30 dies.
En el cas de demora, l’administració haurà d’abonar els interessos de demora i l’indemnització
pels costos de cobrament prevista en la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
Règim transitori contractes d’obra amb administració pública
Les empreses constructores d’obra civil que mantinguin contractes d’obra amb diferents
administracions, excepcionalment, i fins a 07/07/2012, podran acoordar amb els seus proveïdors i
subcontractistes els següents terminis de pagament:
- 07/07/2010 – 31/12/2011: 120 dies.
- 01/01/2012 – 31/12/2012: 90 dies.
- A partir 01/01/2013: 60 dies.
Règim especial productes agroalimentaris
- Productes d’alimentació frescos: 30 dies des de 07/07/2010.
- Productes d’alimentació que no siguin frescos: 60 dies, que s’aplicarà de manera progressiva fins
a 01/01/2013:
- 07/07/2010 – 31/12/2011: 85 dies.
- 01/01/2012 – 31/12/2012: 75 dies.
- A partir 01/01/2013: 60 dies.
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