
 
 
 
 
 
 
ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA 25/07/2016, SOBRE 

EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 

2016. 

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe sobre el 
període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de 2016. 

  
 

Palau-saverdera, 19 d’octubre de 2016. 

L’Alcaldessa, 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 

 
 
 
 
 

“ INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS.  
Tercer trimestre 2016 

 Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel 
qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 
dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments 
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint 
així el període mig de pagament. 

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu 
definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació 
corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral. 

En aquest càlcul, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor 
negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si 
l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la 
remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de 
pagament, aquests trenta dies. 



Les dades corresponents al 3r. trimestre de 2016 són les següents: 

 

 

 

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2013 de Control del deute 
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i 
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament 
a proveïdors. 

L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents 
termes: 

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo 
que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores 
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior: 

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 
corresponda, y su serie histórica. 

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad 
y su serie histórica. 

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada 
entidad y su serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según 
corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que 
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades 
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”. 

Palau-saverdera, 19 d’octubre de 2016. 

El Secretari interventor 



EMILI SANTOS BACH   ” 
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