La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, introdueix el concepte de període mig
de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el
pagament del deute comercial, de manera que totes les administracions
públiques, en un exercici de transparència, hauran de fer públic el seu
període mig de pagament.

Aquesta mesura amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor
negatiu si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons
correspongui.
D'acord amb el que disposa l'article 6.2 de l'esmentada norma, les
corporacions locals han de trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i publicaran periòdicament, d'acord amb el que es prevegi en
l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, la següent informació relativa al seu període mig de
pagament a proveïdors referit, segons correspongui, al mes o al trimestre
anterior:
a) El període mig de pagament global a proveïdors mensual o trimestral,
segons correspongui, i la seva sèrie històrica.
b) El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui,
de cada entitat i la seva sèrie històrica.
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d'operacions pagades
de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral,
segons correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.
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El període mig de pagament definit en aquest Reial decret mesura el retard
en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador
diferent respecte del període legal de pagament establert en el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
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El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions
públiques.
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INFORME INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS (4t Trimestre 2016)

La informació es publicarà en els seus portals web seguint criteris
homogenis que permetin garantir l'accessibilitat i transparència de la
mateixa, per la qual cosa el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
ha de facilitar a les comunitats autònomes i corporacions locals models
tipus de publicació.
En aplicació de la metodologia de càlcul establerta l'article 5 del Reial
Decret sobre les dades contingudes a l'aplicatiu comptable SICAL i referits al
quart trimestre de 2016 resulten:

09-43-092-AA000
09-43-092-AP001
09-43-092-AP002

Entidad

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *

Periodo Medio
de
Pago Trimestral
*

Mont-roig del
Camp

1,69

(12,29)

(3,52)

E. M. d'Obres

(9,68)

(27,51)

(15,38)

(20,51)

(27,93)

(21,72)

E. Serv. Mont-Roig,
S.A.

INTERVENCIO

Código de
Entidad

(*) Les dades entre parèntesis fan referència a negatius. Aquests negatius
responen a valors de dies inferiors a 30 dies.

L’Interventor general,
Albero Viñes Velasco
Document signat electrònicament al marge.
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Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Mont-roig del Camp
(5,20)

Número : 2017-0080 Data : 07/02/2017

4T2016 (en dies)

