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PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (PMP) 

 

Informació requerida pel RD 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 en la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; regula 

la informació a subministrar mensualment. 
 

L’Article 5.2, estableix que s’entén per número de dies de pagament, els dies naturals 

transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data d’entrada de la factura per registre, o des 

de la data d’aprovació fins la data de pagament. 
 

La presentació de les dades esmentades, compleix amb el model fixat pel Ministeri, i serà el que 

s’emprarà per publicar aquesta informació al web de la corporació, que segons la disposició 

transitòria única del RD 635/2014, ha de fer-se abans del dia 30 de cada mes.  

 

L’art. 6.2. regula la informació a publicitar mensualment i de la que us donem comptes si clicleu 

sobre l’enllaç corresponent al mes que voleu consultar: 

 

a) Període mig de pagament a proveïdors del mes que s’està informant,  de l’Ajuntament i 

de cada ens depenent amb la ràtio d’operacions pagades i d’operacions pendents de 

pagament 

b) Període mig de pagament global a proveïdors mensual i la seva sèrie històrica 

c) Període mig de pagament mensual de cada ens depenent i la seva sèrie històrica. 

 

 

Si prenem com a exemple les dades del mes de desembre de 2017: 

 

a) Període mig de pagament a proveïdors del mes de desembre,  de l’Ajuntament i de 

cada ens depenent amb la ràtio d’operacions pagades i d’operacions pendents de 

pagament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitat
Ràtio op. 

pagades
Import Pagam.

Ràtio op. 

pendents

Imp. Pagam. 

pendents
PMP

Mataró 13,97 4.367.660,46 -5,30 7.660.617,82 1,70 

CMAC 6,01 10.105,26 -17,12 20.837,43 -9,57 

C.Transversal Xarxa Act. 

Culturals 11,15 37.379,87 -20,44 22.558,35 -0,74 

Mataró Audiovisual -6,20 99.659,13 -11,52 78.356,29 -8,54 

PUMSA 18,07 290.293,31 -18,26 706.794,65 -7,68 

PMP global 13,76 4.805.098,03 -6,51 8.489.164,54 0,82

Dades PMP Desembre  2017
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b) Període mig de pagament global a proveïdors mensual i la seva sèrie històrica 

 

 

c) Període mig de pagament mensual de cada ens depenent i la seva sèrie històrica. 
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