
 
 

 

 

 

DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE 

PAGAMENT A PROVEÏDORS – 1er. Trimestre 2020 

 

 

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció que s’ha enviat el dia 30 d’abril de 2020 al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de l’Oficina Virtual de les 

Entitats Locals, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera que estableix l’obligació trimestral de 

subministrament d’informació per les Entitats Locals, i tal com s’especifiquen el Reial 

Decret 635/2014, de 25 de juliol i el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pels 

quals es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 

proveïdors de les administracions públiques,  

 

L’informe d’intervenció diu el següent: 

 

“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 té l’obligació de calcular i publicar la informació 

corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral. 

 

En aplicació de la metodologia de càlcul establerta a l’article 5 del Reial Decret 

1040/2017, de 22 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, les 

dades del període mig de pagament de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola que 

s’han extret del Sistema d’Informació Comptable Municipal Sicalwin, de l’empresa 

municipal Hoserpi S.L. i del Consorci de Serveis d’Atenció Dependència corresponent 

al primer trimestre de 2020 són les següents: 
 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola 

 Ràtio d’operacions pagades 13,63 dies 

Import d’operacions pagades 560.447,76 € 

Ràtio d’operacions pendents de pagament 24,12 dies 

Import d’operacions pendents de pagament 69.108,88 €  

Període mitjà de pagament de l’Entitat 14,78 dies 

Hoserpi S.L. 

 Ràtio d’operacions pagades 0,00 dies 

Import d’operacions pagades 91.101,15 € 

Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,00 dies 

Import d’operacions pendents de pagament 31.913,66 €  

Període mitjà de pagament de l’Entitat 0,00 dies 

 



 
C. Serveis d’Atenció Dependència Hostalets 

de Pierola 

 Ràtio d’operacions pagades 0,00 dies 

Import d’operacions pagades 0,00 € 

Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,00 dies 

Import d’operacions pendents de pagament 0,00 €  

Període mitjà de pagament de l’Entitat 0,00 dies 

 

PMP GLOBAL 

 Import d’operacions pagades 651.548,91 € 

Import d’operacions pendents de pagament 101.022,54 €  

Període mitjà de pagament de l’Entitat 12,36 dies 

 

 

Els Hostalets de Pierola a data de la signatura electrònica. 

 

 

L’alcalde, 

 

 

 

 

 

Gerard Parcerisas Valls 
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