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PIMEC celebra l’acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona per apartar els proveïdors que no compleixin els 

terminis legals de pagament de la Llei de Morositat 

• La patronal valora molt positivament que es proposi adoptar mesures 

efectives per excloure dels processos de contractació i subcontractació les 

empreses que no compleixen els terminis de pagament legalment establerts. 

Barcelona, 29 de gener de 2016. PIMEC celebra l’acord d’avui del Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona, que implicarà un nou pas endavant per acabar amb la 

xacra de la morositat. 

Després de les converses mantingudes entre PIMEC i els diferents grups municipals per 

tirar endavant aquesta mesura, tots els grups, amb l’abstenció de la CUP, han donat 

suport avui a la iniciativa presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana, 

elaborada conjuntament amb PIMEC, per garantir que les empreses que obtenen 

contractes de l’Ajuntament compleixin de forma efectiva amb el termini de pagament 

establert de forma legal i amb les seves subcontractacions vinculades a aquests 

contractes.  

La patronal valora molt positivament que es proposi l’adopció de mesures efectives 

per excloure dels processos de contractació les empreses que no compleixen els 

terminis de pagament legalment establerts. D’aquesta manera, PIMEC confia que, 

d’una banda, en tenir en compte els terminis de pagament, les pimes milloraran la seva 

competitivitat i l’accés a la contractació pública i, de l’altra, que els proveïdors de 

l’Ajuntament no demoraran els seus pagaments a les pimes subcontractades. Com 

demostren estudis recents de PIMEC, hi ha divergències molt considerables entre el 

període mitjà de pagament dels proveïdors de l’Ajuntament, la majoria grans empreses, 

i les pimes que subcontracten, i són aquestes últimes les que compleixen normalment 

la legalitat. 

PIMEC valora també que el Govern Municipal estableixi un certificat, conjuntament 

amb el Col·legi d’Auditors i Censors de Comptes de Catalunya i els agents 

representatius afectats, que garanteixi el compliment real de les condicions de 

morositat legalment establertes per part de les empreses adjudicatàries.  

Amb aquesta nova iniciativa, l’Ajuntament de Barcelona fa un pas endavant en la lluita 

contra la morositat. Cal recordar que ara per ara el període mitjà de pagament del 

consistori és de 27 dies amb els seus proveïdors, la qual cosa millora fins i tot el termini 

màxim legal de 30 dies que marca la Llei contra la Morositat de les Administracions 

Públiques.  

 


