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LLEI 15/2010 DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA 
QUE S’ESTABLEIXEN MESURES PER LLUITAR CONTRA LA 

MOROSITAT. PERÍODES 2012-2013 

Benvolgut/da client/a:  

La Llei 15/2010 de Modificació de la Llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat, és d’aplicació per a tots aquells contractes celebrats amb 
posterioritat a l’entrada en vigor de la mateixa, és a dir, a partir del 7 de juliol de 2010. 

A continuació els informem dels terminis de pagament legalment fixats per l’exercici 
2011, 2012 i 2013. Destaquem els terminis de pagament per l’exercici 2012 i detallem 
també els exercicis 2011 i 2013 perquè puguin comparar-se amb l’any procedent. 

 2011 2012 2013 

EMPRESES 85 75 60 
CONSTRUCTORES OBRA PÚBLICA 120 90 60 

PRODUCTES PERIBLES 30 30 30 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 50 40 30 

La modificació més significativa introduïda és la supressió de la possibilitat de pacte 
entre les parts, possibilitat que es contemplava a l’antiga redacció. L’eliminació 
d’aquesta part dispositiva així com aquesta restricció a la voluntat dels contractants ve 
motivada perquè la mateixa permetia allargar els terminis de pagament, essent 
generalment les pymes les més perjudicades, el que ocasionava greus perjudicis pel 
tràfic econòmic-mercantil. 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 
aclariment que puguin tenir respecte d'això. 
 
Una salutació cordial, 

 

 

 

BIGAS ASSESSORIA I GESTIÓ, SLP 

 

 

 

 


