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“Europa experimenta un desafiament
econòmic i social sense precedents,
amb un nombre molt elevat d’empreses
que fan fallida i de pèrdues de llocs de
treball. La morositat empitjora la situació.
És l’hora de canviar. No hi ha temps a
perdre.”
Antonio Tajani
Vicepresident de la Comissió Europea
Responsable d’Indústria i Iniciativa Empresarial

04

Lluitem plegats contra la morositat
Cada any milers de petites i mitjanes
empreses (PIMES) d’arreu d’Europa fan
fallida mentre esperen cobrar les seves
factures. Ha arribat el moment de
posar fi a aquesta cultura perjudicial
de la morositat a Europa.

de les PIMES que engloba una sèrie
de mesures de gran abast dissenyades
per facilitar la vida a les PIMES.

Moltíssims casos d’insolvència que
es produeixen a Europa són causats
per la morositat, sobretot entre les
PIMES. Aquests casos d’insolvència
tenen com a conseqüència pèrdues de
llocs de treball i poden suposar una
tragèdia personal per als empresaris
implicats. És hora d’aturar aquest
malbaratament.

Les regles són simples:

A les PIMES sovint els resulta difícil
defensar el seu dret a un pagament
puntual. La demora en els pagaments
pot ocasionar una pèrdua molt elevada
de temps i diners, i, d’altra banda,
qualsevol conflicte pot deteriorar les
relacions amb els clients.
Cal simplificar la reclamació del
pagament i també cal que el
cobrament puntual esdevingui la
norma.
La Directiva contra la morositat
(Directiva 2011/7/UE per lluitar contra
la morositat en les transaccions
comercials) és l’eina que fa servir
la UE per combatre els pagaments
endarrerits. La citada Directiva forma
part del Small Business Act per
Europa (SBA), una iniciativa a favor

La Directiva proporciona un marc legal
per empaitar els deutors.

Els deutors seran obligats a pagar
interessos i a reemborsar totes les
despeses addicionals derivades
de la recuperació del pagament per
part del seu creditor en cas que
no paguin puntualment per béns
i serveis (30 dies pel que fa a les
Administracions públiques i 60 dies
pel que fa a empreses).
La nostra campanya informativa sobre
morositat proporciona informació pel
que fa a la nova Directiva, així com un
fòrum per compartir bones pràctiques
per ajudar les PIMES a cobrar
puntualment.
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La morositat provoca cada any milers
de fallides innecessàries
La realitat actual de les empreses
europees, especialment de les PIMES,
és que la demora en el pagament de
les seves factures pot provocar fallides
i ocasionar pèrdues de llocs de treball.
A més a més, la morositat causa
càrregues administratives i financeres,
les quals són particularment elevades
quan les empreses i els clients es
troben en diferents estats membres.
Això, al seu torn, pot afectar el comerç
transfronterer.
Com a conseqüència, tota l’economia
europea es veu afectada de manera
negativa. Les PIMES i l’artesanat són
els més vulnerables. Per a les PIMES
europees amb un cert pes, qualsevol
interrupció del flux d’efectiu pot marcar
la diferència entre solvència i fallida.

La crisi econòmica ha suposat
nombroses dificultats, però per a les
PIMES els reptes que representa
la morositat han augmentat
desproporcionadament a mesura que
les línies de crèdit i els préstecs
bancaris es van fent menys disponibles.
Per tal de fornir protecció contra la
morositat i millorar la competitivitat
de les empreses europees, el 16 de
febrer del 2011 es va adoptar la
Directiva contra la morositat. Els estats
membres han d’incorporar-la a les
seves respectives legislacions nacionals
el 16 de març del 2013, a tot estirar.
Espanya va transposar la Directiva
al reglament vigent el 22 de febrer
de 2013.

Europa ajuda a superar el problema
de la morositat
La Directiva contra la morositat
ha estat dissenyada per fer front
a la morositat en les transaccions
comercials, és a dir, la morositat
entre empreses o entre empreses i
Administracions públiques. La disposició
de la qual emana, el Small Business
Act (SBA), sorgeix de la voluntat de
la Comissió de reconèixer el paper
fonamental de les PIMES en l’economia
de la UE i reconeix que l’accés efectiu
al finançament és un dels principals
reptes que han d’afrontar les PIMES.

La Directiva reflecteix la necessitat
real de trobar solucions que millorin
la competitivitat de les empreses
europees. Un cop implementada
adequadament pels estats membres,
contribuirà de manera significativa a la
liquiditat de les empreses i, per tant, a
l’ocupació i al creixement.
Aquesta Directiva no s’aplica a les
operacions comercials amb
consumidors.
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Novetats en les transaccions comercials
entre Administracions públiques
i empreses
Les Administracions públiques han
de tenir en compte que:
• Disposen d’un termini de 30 dies
per abonar els béns o serveis
proveïts.
• Si el pagament no es fa efectiu
dintre del termini, cal que
abonin interessos d’acord amb
el tipus legal i, a més, hauran de
reemborsar al creditor les despeses
que representa la recuperació del
pagament endarrerit. No rebran
cap nota d’avís.
• La taxa d’interès legal per
morositat serà com a mínim de 8
punts percentuals per sobre del
valor de referència del Banc Central
Europeu. A les Administracions
públiques no els es permès fixar
una taxa d’interès inferior.
• Si estableixen un procediment
de verificació o d’acceptació
al contracte, o si l’estableix
la llei, aquest procediment no
podrà sobrepassar els 30 dies
naturals llevat que s’especifiqui
quelcom diferent d’una manera
explícita en el procés de licitació
i en el contracte. D’altra banda,
l’esmentat procediment no serà
excessivament abusiu per al
creditor.
• En casos molt excepcionals, el
termini de pagament es podrà
prolongar fins a un màxim de 60
dies naturals.

Aquestes noves mesures són
obligatòries per a les Administracions
públiques. Aquestes tenen la
responsabilitat de donar un bon
exemple al sector privat i demostrar la
seva fiabilitat i eficiència tot complint
els seus contractes i realitzant els
pagaments de manera puntual.
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Les empreses que mantinguin
transaccions comercials amb les
Administracions públiques han de
tenir en compte que:
1. En signar el contracte:
• De conformitat amb la nova
normativa, les Administracions
públiques disposen d’un termini
de 30 dies naturals per abonar a
les empreses els béns o serveis
proveïts. Només en casos molt
excepcionals les Administracions
públiques podran prolongar aquest
termini fins a un màxim de 60
dies naturals. Qualsevol clàusula
contractual que estableixi un
termini de pagament superior
als 60 dies serà considerada
excessivament abusiva i serà
inexecutable o bé originarà una
reclamació per danys.
• Qualsevol estipulació del contracte
que exclogui l’interès per demora
de pagament serà considerada
clarament abusiva per al creditor
i serà inexecutable o bé originarà
una reclamació per danys. Les
estipulacions contractuals que
excloguin la compensació per
les despeses derivades de la
recuperació del pagament també
es consideraran abusives.
• Els procediments de verificació
i acceptació han de ser
esmentats de manera expressa
als documents de licitació i al

contracte. Per norma general,
aquests procediments no podran
sobrepassar els 30 dies naturals
llevat que s’acordi altrament d’una
manera explícita i sempre que no
suposin un abús per al creditor.
• La taxa d’interès per demora de
pagament serà, com a mínim, de
8 punts percentuals per sobre
del valor de referència del Banc
Central Europeu. Aquesta taxa
no serà negociable. Qualsevol
taxa inferior a aquest llindar
es considerarà, en principi,
exageradament abusiva.
2. En fer front a demores en els
pagaments per part d’una
Administració pública:
• Un cop vençut el termini de
pagament, el qual com a norma
general és de 30 dies naturals, i
en cas que no hagin cobrat, les
empreses tenen dret, sense que
sigui necessària cap nota d’avís,
a exigir la taxa d’interès per
demora més totes les despeses de
recuperació relatives a la demora.
La taxa d’interès per demora de
pagament està situada en un
mínim de 8 punts percentuals per
sobre del valor de referència del
Banc Central Europeu.
L’empresa, tot i que no hi està
obligada, té dret a emprendre aquestes
accions contra el deutor.
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Novetats en les transaccions
comercials entre empreses
Les empreses que mantinguin
transaccions comercials amb
altres empreses han de tenir
en compte que:
• Hauran d’abonar les seves
factures dintre del termini de 60
dies, llevat que s’acordi altrament
i sempre que no sigui abusiu per
al creditor.
• També poden acordar una
taxa d’interès per demora de
pagament sempre que aquesta
no sigui clarament abusiva per
al creditor. Si no s’arriba a cap
acord s’aplicarà la taxa d’interès
legal (d’un mínim de 8 punts
percentuals per sobre del valor
de referència del Banc Central
Europeu).
Els creditors:
En els casos de morositat, els creditors
tenen dret a reclamar l’interès per
demora en el pagament sense
notificar-ho. També poden sol·licitar
el reemborsament de les despeses
derivades de la recuperació del
pagament endarrerit.

Per evitar qualsevol mena d’abús de
poder en la negociació, la Directiva
ofereix als creditors altres opcions per
combatre les pràctiques i disposicions
contractuals excessivament abusives.
Els creditors, tot i que no hi estan
obligats, tenen dret a emprendre
aquestes accions contra els deutors.
Aquesta Directiva hauria de facilitar
la vida a les empreses europees que
realitzen transaccions comercials en
un altre estat membre. D’ara endavant
el seu estat membre publicarà tota
la informació pertinent sobre la
morositat, sense deixar de banda la
taxa d’interès aplicable al període
corresponent. La Comissió, amb l’ajut
dels estats membres, publicarà on-line
la taxa d’interès aplicable per demora
en els pagaments.
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Resum de les noves mesures
• Harmonització del termini
de pagament per part de les
Administracions públiques a les
empreses: les Administracions
públiques hauran d’abonar dintre
d’un termini de 30 dies els béns
i serveis proveïts, i, únicament en
circumstàncies molt excepcionals,
en un termini de 60 dies.
• Llibertat contractual en les
operacions comercials entre
empreses: Les empreses hauran
d’abonar les seves factures en
un termini de 60 dies, llevat que
d’una manera expressa acordin un
altre termini i sempre que no sigui
clarament abusiu per al creditor.
• Les empreses, automàticament,
tindran dret a reclamar
interessos per demora en el
pagament i, així mateix, podran
obtenir una quantitat mínima fixa
de 40 € com a compensació
per les despeses derivades de
la recuperació del pagament.
També podran reclamar una
compensació per totes les
despeses de recuperació restants,
sempre que siguin raonables.
• La taxa d’interès legal per demora
en els pagaments s’incrementarà
almenys 8 punts percentuals
per sobre del valor de referència
del Banc Central Europeu. A les
Administracions públiques no els
es permès fixar una taxa inferior
d’interès per morositat.
• Les empreses poden combatre
amb major facilitat davant
dels tribunals les condicions

i pràctiques contractuals
clarament abusives.
• Més transparència i
consciència: Els estats membres
hauran de publicar les seves
taxes d’interès per demora per tal
que les empreses puguin accedir
fàcilment a la informació relativa a
aquestes taxes.
• S’encoratja els estats membres
a establir codis voluntaris
de compromís per assolir un
pagament puntual.
• Les altres disposicions europees
contra la morositat segueixen
vigents i han estat revisades a fi
de simplificar texts ambigus i
eliminar llacunes jurídiques.
• Les empreses, tot i no estar-hi
obligades, tenen dret a aplicar
les noves mesures. En certes
circumstàncies, es pot donar el cas
que una empresa desitgi prolongar
el termini de pagament uns dies o
setmanes per conservar una bona
relació comercial amb un client
determinat.
• Les noves mesures són obligatòries
per a les Administracions
públiques. Cal que aquests donin
exemple i demostrin la seva
fiabilitat i eficiència tot complint
els seus contractes i realitzant els
pagaments de manera puntual.
• Els estats membres podran
mantenir o implementar lleis
i normatives que siguin més
favorables per al creditor que
les disposicions de la Directiva.
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Assistiu a un seminari nacional
Com a part de la campanya
informativa paneuropea de
conscienciació sobre el problema
de la morositat i per donar suport
als estats membres en una diligent
implementació de la Directiva contra
la morositat, la Direcció General
d’Empresa i Indústria organitza un
seminari nacional a cada un dels
estats membres de la Unió Europea.
Aquests seminaris informatius suposen
una oportunitat perquè les parts
interessades puguin entendre millor el
problema de la morositat al seu país
i rebin informació pràctica, formació i
assessorament sobre les mesures de
lluita que estipula la Directiva contra la
morositat i d’altres instruments jurídics.

Programa dels seminaris
nacionals:
• Introducció al problema de la
morositat
• Descripció de la Directiva contra la
morositat 2011/7/UE
• Descripció de les transaccions
entre empreses (B2B) i entre
Administracions públiques i
empreses (PA2B)
• Normes de transparència,
pràctiques i disposicions
contractuals abusives i despeses
de recuperació
• Passos i instruments per superar
la morositat en les transaccions
comercials
A la nostra pàgina web es troba
informació addicional sobre aquests
seminaris i sobre com assistir-hi:
http://ec.europa.eu/enterprise/latepayment-campaign

Informació addicional:
Campanya informativa sobre morositat
http://ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign
Comissió Europea
Direcció General d’Empresa i Indústria
http://ec.europa.eu/enterprise
Comissió Europea
Direcció General de Justícia
http://ec.europa.eu/justice
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Promoure el creixement i l’ocupació són objectius primordials per a la Unió Europea. Els 23 milions
de petites i mitjanes empreses que existeixen a Europa (PIMES) són l’ànima de la seva economia
i representen més del 98% del conjunt global de les empreses. Els darrers cinc anys han fornit
dos terceres parts de l’ocupació privada i han creat al voltant del 85% de nous llocs de treball. No
obstant això, estem vivint uns temps difícils per a les petites empreses, a les quals els cal ajuda per
afrontar la crisi. Per donar suport al creixement i a la creació de llocs de treball, la Comissió Europea
s’ha compromès a realitzar tots els esforços que siguin necessaris per millorar l’àmbit empresarial
mitjançant una sèrie d’accions, que inclouen una millora en l’accés al finançament, la disminució
de tràmits burocràtics i el perfeccionament de la regulació per aconseguir un mercat intern més
eficient i fomentar la innovació.

Comissió Europea
Direcció General d’Empresa i Indústria
http://ec.europa.eu/enterprise
http://bookshop.europa.eu
Aquesta campanya està finançada per la Comissió Europea.

