Informació que es facilita d’acord amb el què es disposa al 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:

PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Trimestre

Codi
Entitat

1er
trimestre
2018
2on
trimestre
2018
3er
trimestre
2018
4art
trimestre
2018

09-08113AA-000
09-08113AA-000
09-08113AA-000
09-08113AA-000

Entitat

Ràtio
d’operacions
pagades

Ràtio
d’operacions
pendents de
pagament

Període mig
de pagament
a proveïdors

Manresa

21,91 dies

6,53 dies

17,18 dies

Manresa

24,58 dies

21,76 dies

23,99 dies

Manresa

24,75 dies

21,21 dies

23,93 dies

Manresa

20,42 dies

14,93 dies

18,32 dies

Aclariments de l’ajuntament:
1) El càlcul corresponent al primer trimestre del 2018 està elaborat d’acord amb el
què establia el Reial Decret 635/2014, pel qual la data d’inici de còmput pel
càlcul del Període Mig de pagament és el dia següent als 30 dies posteriors a
la data d’entrada de les factures al registre.
2) A partir del segon trimestre del 2018 entra en vigor el Reial Decret 1040/2017,
de 22 de desembre, pel qual es modifica la data d’inici del còmput, sense
modificar el sistema global de càlcul del rati d’operacions pagades i del rati
d’operacions pendents de pagament. D’acord amb aquest canvi, la data d’inici
del còmput és la data d’aprovació de les factures o certificacions d’obra.

Per tant, a partir del segon trimestre del 2018, el període mitjà de pagament a
proveïdors per part de l’Ajuntament de Manresa 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 trimestre 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.

En conclusió, el període mig de pagament de l’ajuntament des de la presentació
de les factures és de 45,51 dies, que resulta de la suma de la ràtio d’operacions
pagades, que pel quart trimestre de 2018 és de 20,42 dies, més els dies que
hagin transcorregut entre la data de presentació de les factures al registre
d’entrada de l’ajuntament i la data de la seva aprovació, essent la mitjana
d’aquest termini durant aquest període de 25,09 dies.

