PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEIDORS (d’acord amb RD 635/2014):
La informació que es facilita és la que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Es presenten les dades de l’Ajuntament de Manresa juntament amb els seus ens
dependents, d’acord amb l’inventari dels ens del sector públic de la Secretaria General
de Finançament Autonòmic i Local.

El període mig de pagament global a proveïdors del mes de març, ha estat el següent:

Codi de l’Entitat

Entitat

09-08-113-AA-000 Manresa
09-00-132-CC-000 C. Bages Gest. Residus
C. Gest. Integral d'Aigües de
09-00-136-CC-000
Catalunya
C. Impuls de Serveis Educatius
09-00-375-CC-000
i Socials (CISES)
09-00-356-CC-000 C. Parc Central
09-00-340-CC-000 C. Urbanístic L'Agulla
F. Aigües de Manresa-Junta
09-00-127-HH-000
de la Sèquia
Foment Rehabilitació Urbana,
09-08-113-AP-002
S.A.
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En dies

Període Mig de Pagament Global a Proveïdors Mensual
Manresa

16,18

D’acord amb el Reial Decret 635/2014, el període mitjà de pagament a proveïdors per
part de l’Ajuntament de Manresa i els seus ens dependents és el promig de les dues
ràtios següents:



La ràtio d’operacions pagades, calculada d’acord amb els dies transcorreguts
entre la data d’aprovació de les factures o certificacions d’obra i la data efectiva
del pagament. S’aplica la fórmula següent:

∑ (número de dies del pagament * import de l’operació pagada)
Import total de pagaments realitzats.



I la ràtio d’operacions pendents de pagament, calculada d’acord amb els dies
transcorreguts entre la data d’aprovació de les factures o certificacions d’obra i la
data de l’últim dia del mes objecte de càlcul. S’aplica la fórmula següent:

∑ (número de dies dels pendents de pagament * import de l’operació
pendent de pagament)
Import total de pagaments pendents.

TERMINI MIG DE PAGAMENT DES DE LA PRESENTACIÓ DE LA FACTURA:

Termini mig transcorregut des de la presentació de les factures a l’Ajuntament de
Manresa per part dels proveïdors, o des de l’emissió de les certificacions d’obra, fins al
pagament.

Mes

Termini mig transcorregut
des de presentació de la
factura i la seva aprovació

Termini mig transcorregut
des de l’aprovació de la
factura i el pagament
(Ràtio d’operacions
pagades)

Termini mig
de pagament

Gener

26,64

20,10

46,74

Febrer

24,92

28,06

52,98

Març

33,98

13,96

47,94

