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INFORME
Conforme al que es disposa en els articles 13.6 i 15.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les Administracions Públiques hauran de
publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors, sent l'òrgan interventor de la Corporació
Local el que realitzarà el seguiment del compliment del període mitjà de pagament.
Tal com estableix la Disposició transitòria única del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de 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 relació a la Publicació del període mitjà de pagament a proveïdors en
comunitats autònomes i corporacions locals, les corporacions locals no incloses en l'àmbit subjectiu
definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques aquesta informació referida a cada trimestre de l'any abans del dia
trenta del mes següent a la finalització d'aquest trimestre.
Obtinguda la informació del període mitjà de pagament de conformitat amb l'establit en el RD
635/2014 de 25 de juliol, dita ràtio ascendeix a -9,86 dies. El que vol dir, que de mitjana (mitjana
ponderada per l'import) una factura que es presenta en l'Ajuntament d'Almassora, tarda 20 dies a
pagar-se.
Formada la informació del PMP per la Intervenció s'adona la ràtio corresponent al quart trimestre
de 2017 amb el següent contingut:

Dades PMP quart trimestre 2017
Entitat

Ratio
Operacions
Pagades

Import
Pagaments
Realitzats

Ratio
Operac.
Pendents

Import
Pagaments
Pendents

PMP

Almassora

-8,91

2.920.961,12

-17,16

678.050,19

-10,46

Residència

12,93

80.795,96

17,70

10.900,47

13,50

688.950,66

-9,86

PMP Global

3.001.757,08
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