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INSTRUCCIÓ SOBRE L'APLICACIÓ A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA DE LA LLEI 
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 PER LA QUE 
S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE LES 
OPERACIONS COMERCIALS 

La llei 15/201 O, de 5 de juliol, 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, 
regula una sèrie de procediments a seguir per a reduir els terminis de pagament als 
proveïdors i fixa mesures de seguiment sobre. la consecució d'aquesta finalitat. 

Per tal d'homogeneïtzar els processos d'implantació i execució d'aquesta norma 
s'estableix que: 

1. A partir del 7 de juliol de 201 O, el criteri per a la inclusió de les certificacions, 
factures o altres·. documents acreditatius de la ·realització total o parcial dels 
contractes en les ordenacions de pagaments serà el d'un mes data de registre, és 

__ a <:!ir, $'inçlouran els esmentatsdocuments cobratoris que hagin estat registrats 
durant el mes anterior al mes deTseu-pagamerit, sempre que estigUin aprovalsT 
emtregats a Tresoreria. · 

2. ~n l'ordenació de pagaments del mes de juliol de· 2010, s'inclouran les 
certificacions, factures o altres documents acreditatius de la realització total. o 
parcial dels contractes que hàgin estat registrades durant els mesos de maig i 
juny; sempre que estiguin aprovades i entregades a Tresoreria abans del dia 16 de 
juliol de 201 O. · · · · · 

3. A partir de 1'1 de setembre de 201 O es faran dues ordenacions de pagament al 
mes, segons calendari que es comunicarà. · 

-- 4; Respecte del Registre de factures previst a l'article 5J de l'esmentaqa llei 15/201 O 
s'encomana a la Direcció de Comptabilitat, adscrita a la Direcció de Gestió · 

• .Econòmica, la seva gestió. · 


