
 

 

EDUARDO BALAGUER PALLÀS, SECRETARI DEL CONSORCI PER A LA 
GESTIÓ DE RESIDUS DEL PLA ZONAL V5 
 

CERTIFIQUE: 
  
Que la Comissió de Govern del Consorci, en la seua sessió ordinària celebrada 
el dia 23 de maig de 2018, va adoptar l'acord que, amb l'excepció prevista en 
l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
a resultes de l'aprovació de l'acta i literalment transcrit, diu el següent: 
 
<<8. (EXPEDIENT 31/2018) INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS 
LEGALS PER AL PAGAMENT D’OBLIGACIONS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010. 
PRIMER TRIMESTRE 2018. 

 
 
En compliment d’allò establert en l’art. 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, què estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, la Interventora INFORMA: 
 
En el primer trimestre de 2018, en el Consorci de Residus Area de Gestió V-5 s’han 
realitzat: 
 

85 PAGAMENTS dintre del termini legal per un import de 2.763.882,43 €, i    2 
PAGAMENTS  fora del termini legal per import de 3.328,73 €. 
 

El TERMINI MEDI DE PAGAMENT del primer trimestre de 2018 ha sigut de 35,49 
dies. 
Es verifica que consten 28 factures pendent de pagament a data 31 de març de 2018 
per import total de 855.624,24 €, segons dades del Programa Comptable que s’adjunta 
a aquest informe com annex, de la qual el període medi d’aquest pendent de 
pagament    és PMPP = 5,97 dies. 
 
Cal destacar que no s’han abonat interessos de demora en el període de referència.              
 
 
 La Comissió de Govern queda assabentada. 
 



 

 

Per deixar-ne constància i assortisca els efectes que en dret resulten 
procedents expedisc la present certificació, a Xàtiva, en el dia i la data indicats al 
marge. 

 
Document signat electrònicament. 

 
Vist-i-plau, 
 EL PRESIDENT,                                                    EL SECRETARI, 
Roger Cerdà Boluda.            Eduardo Balaguer Pallàs. 


