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Resum 

D’acord amb l’enquesta realitzada a 369 empreses catalanes, la situació 

econòmica de les empreses al 2016 ha millorat de manera considerable, ja que 

les seves vendes s’han incrementat un 8,1% respecte al 2015. Aquestes vendes, 

a més, s’han cobrat en uns terminis més curts de temps: 

• En el sector privat, el termini de cobrament es xifra en 71 dies 

• En les operacions amb les administracions públiques, en 73 dies.  

En els dos casos els terminis són els més baixos dels observats des del 2011, 

any en què vam iniciar el sistema d’enquestes sobre la morositat.  

No obstant això, en ambdós casos els terminis es troben per sobre dels màxims 

establerts per la legislació de matèria de morositat, especialment en el cas del 

sector públic, de manera que queda molt de marge de millora.  

La ràtio d’impagaments al 2016 es va situar en el 2,2% de la facturació de les 

empreses enquestades. 

Pel que fa a la legislació i als drets que atorga a les empreses proveïdores, el 

coneixement de les mesures contra la morositat es manté al voltant del 70%, 

però també es manté baix el nivell d’exigència d’interessos de demora o 

indemnització en el cas d’incompliment dels terminis establerts.  

Quant a les condicions pactades entre clients i proveïdors, d’acord amb la 

legislació en aquest àmbit, és una pràctica habitual l’establiment de terminis 

superiors als 60 dies que fixa la llei o que els clients exigeixin clàusules 

abusives als seus proveïdors.  

Cal destacar que un 92% de les empreses són favorables a l’establiment d’un 

règim sancionador que penalitzi les pràctiques moroses i d’incompliment de la 

legislació en aquest àmbit, tal com PIMEC ha defensat repetidament per tal 

d’evitar les posicions de domini d’alguns clients i les càrregues financeres que 

aquesta situació comporta.  
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0 Introducció  

Com cada any, PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) 

han realitzat una enquesta entre els seus associats per tal de conèixer en quins 

terminis cobren les factures les empreses catalanes, tant en les seves 

operacions amb altres empreses com amb l’administració. També es tracten en 

aquesta enquesta altres qüestions rellevants de l’àmbit de la morositat.  

En aquest document presentem els resultats de l’esmentada enquesta 

específics per a Catalunya. L’informe descansa en 369 respostes, obtingudes 

durant els mesos de novembre i desembre del 2016. El perfil de les empreses 

enquestades es pot observar als gràfics següents, on es veu la preeminència de 

les micro i de les petites pel que fa a la dimensió, i de les industrials i de serveis 

quant al sector d’activitat.  

 

 

1 Evolució de les vendes 

Les vendes de les empreses catalanes enquestades durant el 2016 van créixer 

un 8,1% respecte al 20151. Aquest creixement mitjà s’ha calculat tenint en 

compte que el 58% de les empreses enquestades han afirmat haver 

incrementat les vendes, per només un 19% que les han disminuït. Per tant, 

s’observa una millora de la situació econòmica, tal com també quedava indicat 

                                                           
1 Mitjana simple de les taxes de variació en les vendes indicades per les empreses enquestades.  
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a l’enquesta realitzada per PIMEC en un INFORMES anterior, per bé que 

focalitzat en el sector industrial2.  

 

2 Terminis de cobrament amb el sector privat 

Els terminis de cobrament de les empreses catalanes en les operacions 

comercials amb altres empreses privades va ser, al 2016, de 71 dies, amb les 

proporcions que s’indiquen en el gràfic següent pel que fa a les variacions que 

han experimentat les empreses. Com es pot observar, la gran majoria (86%) no 

han experimentat cap variació, i tampoc no es donen excessives diferències 

entre el pes de les respostes que constaten canvis en positiu i en negatiu. 

 

 

Pel que fa a l’evolució respecte a anys anteriors, la mitjana de dies de 

cobrament amb terminis concrets xifrats pels propis enquestats s’ha reduït 

d’acord amb la gràfica que segueix, essent el 2016 l’any en què els terminis són 

els més baixos de tota la sèrie disponible. De manera progressiva, sembla, els 

terminis es van acostant al màxim legal que, com se sap, està establert en 60 

dies. 

 

                                                           
2 
http://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/informes_11_2016_enquesta.pime
_.industrial_2016_observatori.pdf  
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3 Terminis de cobrament amb el sector 

Els terminis de cobrament de les empreses catalanes en les o

comercials amb l’administració va ser

operacions amb empreses privades, la tònica general ha 

condicions de l’any 2015, ja que

s’han observat canvis substancials en els terminis de cobrament.

Novament, tal com passava amb les vendes a les empreses privades, els 

terminis de cobrament xifrats en dies que declaren les empreses és més baix 

que a l’any anterior. Concretament són 73 dies, clarament a distància dels 

pitjors registres de valors de la sèrie disponible, però encara 

del màxim fixat per la llei, que és de 30
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Terminis de cobrament amb el sector públic  

Els terminis de cobrament de les empreses catalanes en les o

comercials amb l’administració va ser, al 2016, de 73 dies. Com e

eracions amb empreses privades, la tònica general ha estat de mantenir les 

condicions de l’any 2015, ja que en la pràctica totalitat de les empreses no 

observat canvis substancials en els terminis de cobrament. 

Novament, tal com passava amb les vendes a les empreses privades, els 

t xifrats en dies que declaren les empreses és més baix 

que a l’any anterior. Concretament són 73 dies, clarament a distància dels 

pitjors registres de valors de la sèrie disponible, però encara per sobre del doble 

del màxim fixat per la llei, que és de 30 dies. 
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4 Ràtio d’impagament 

La ràtio d’operacions impagades s’ha situat en el 2,2% de la facturació (mitjana 

simple de les ràtios indicades per les empreses enquestades). Un 40% de les 

empreses enquestades afirmen que ha disminuït la seva ràtio d’impagats, 

mentre que únicament un 6% l’ha vist augmentar. 

 

5 Coneixement de la llei de lluita contra la morositat 

Un 69% de les empreses enquestades afirma conèixer la llei 15/2010 de lluita 

contra la morositat. Aquest percentatge s’ha mantingut pràcticament inalterat 

respecte a enquestes d’anys anteriors.  

 

6 Exigència d’interessos de demora 

En aquells casos en què els clients no paguen en els terminis establerts, algunes 

empreses exigeixen interessos de demora, tal com permet la llei. La freqüència 

amb què demanen aquests interessos és la que mostra el gràfic següent, on 

s’observa que la majoria de les empreses no els exigeixen mai i que només un 

7% afirmen fer-ho sovint.  
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7 Exigència d’indemnització en el cas d’impagament o de 

demora 

La llei de mesures de lluita contra la morositat permet exigir també una 

indemnització de 40 euros fixes en el cas d’incompliment dels terminis de 

pagament, que s’afegiran al deute principal. No obstant això, en la pràctica 

aquest dret rarament s’exerceix (només un 3% de les empreses enquestades). 

 

8 Exigència de terminis superiors a 60 dies 

La llei 15/2010 estableix clarament els terminis de pagament i especifica que 

no és possible establir terminis superiors als 60 dies en les operacions entre 

empreses privades. La mitjana de dies indicada anteriorment ja denota que la 

pràctica no té en compte aquesta legislació i, de fet, un 64% de les empreses 

enquestades afirma tenir clients que exigeixen terminis de pagament superiors 

als dos mesos.  
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9 Exigència de clàusules abusives 

Un 32% de les empreses enquestades afirma que té contractes amb clients que 

els exigeixen clàusules abusives. Aquestes clàusules poden estar relacionades o 

no amb uns terminis de pagament excessius.   

 

10 Necessitat d’un règim sancionador 

La pràctica totalitat de les empreses enquestades (92%) es mostren 

favorables a la implantació d’un règim sancionador que penalitzi aquelles 

empreses que incompleixin els terminis de pagament establerts.  
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