Informació que es facilita segons el disposat al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que
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:

PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Trimestre

Codi
Entitat

1er
trimestre
2017
2on
trimestre
2017
3er
trimestre
2017
4art
trimestre
2017

09-08113-AA000
09-08113-AA000
09-08113-AA000
09-08113-AA000

Entitat

Ràtio
d’operacions
pagades

Ràtio
d’operacions
pendents de
pagament

Període mig de
pagament a
proveïdors

Manresa

27,42 dies

-8,03 dies

19,29 dies

Manresa

20,82 dies

-2,80 dies

12,81 dies

Manresa

21,83 dies

3,51 dies

15,64 dies

Manresa

22,68 dies

-5,37 dies

10,41 dies

Aclariments de l’ajuntament:
-La ràtio d’operacions pagades, un cop descomptats els 30 dies de marge que preveu la
Llei entre la data de registre de la factura i la data de conformitat de la mateixa, és la
següent:
∑ (número de dies del pagament * import de l’operació pagada)
Import total de pagaments realitzats.
-La ràtio d’operacions pendents de pagament, un cop descomptats els 30 dies de marge
que preveu la Llei entre la data de registre de la factura i la data de conformitat de la
mateixa, és la següent:
∑ (número de dies dels pendents de pagament * import de l’operació pendent de pagament)
Import total de pagaments pendents.
-El període mitjà global de pagament a proveïdors: és el promig de les dues ràtios anteriors
que, com s’ha dit, descompten totes dues els 30 dies de marge que preveu la Llei entre la data
de registre de la factura i la data de conformitat de la mateixa.

-Per tant el període mig de pagament real de l’ajuntament, des de la data de registre de la
factura, és la Ràtio d’operacions pagades + 30 dies, que dóna pel quart trimestre del
2017, 52 dies.

