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M. ALBA ARRUFAT VILAGINÉS, Secretària-Interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola (Anoia)

C E R T I F I C A: Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en data 16 de novembre de 2022, va donar 
compte dels següents A C O R D S:

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

LEGISLACIÓ APLICABLE:

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

- Reial Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

- 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.

- Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 
25 de juliol, pel qual es desplega 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, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

ANTECEDENTS:

La Llei Orgànica 2/2102, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període mig de pagament com a 
expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del deute comercial, de manera que 
totes les Administracions Públiques hauran de fer públic el seu període mig de pagament.

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.

El Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, 
aclareix la diferència entre el concepte del període mig de pagament a proveïdors a què es 
refereix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i el termini màxim de pagament que estableix la 
normativa en matèria de morositat regulat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El primer és 
l’interval temporal en què cada administració deutora ha de fer front als deutes amb els seus 
proveïdors, computat com a termini mitjà, l’incompliment del qual dóna lloc al fet que l’adopció de 
les mesures que preveu la Llei orgànica esmentada per a l’assegurament d’una part del 
pagament, i que no modifica les circumstàncies de cap obligació individual. Per contra, el segon 
constitueix un interval de temps subjecte a regles precises de càlcul que estableix la Llei 3/2004, 
per al pagament de les operacions comercials, l’incompliment del qual provoca la meritació 
automàtica d’interessos del deute impagat des del transcurs del termini de pagament aplicable. 
Així mateix, s’ajusta la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors, i 
s’aclareix la manera com s’han de computar els dies de pagament, així com els dies pendents de 
pagament, quan es requereixi l’aprovació de la certificació d’obra corresponent, sigui necessari 
acreditar la conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats o no sigui aplicable un procediment 
d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats.
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D’acord amb el que disposa l’article 6.2. del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, les 
Corporacions Locals remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran 
periòdicament, d’acord amb el que preveu 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 de les operacions pendents de pagament, mensual o trimestral,  segons correspongui, 
de cada entitat i la seva sèrie històrica.

La informació es publicarà en el seu portal web seguint els criteris homogenis que permetin 
garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa, per la qual cosa el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques facilitarà a les comunitats autònomes i corporacions locals models tipus 
de publicació.

Per tots aquests fets i fonaments de dret s’emet el següent

INFORME:

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 tercer trimestre de 2022 són les següents:

Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ràtio d’operacions pagades 4,93 dies
Import d’operacions pagades 642.727,98 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 93,69 dies
Import d’operacions pendents de pagament 74.722,25 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 14,17 dies

Hoserpi S.L.
Ràtio d’operacions pagades 17,78 dies
Import d’operacions pagades 93.026,32 €
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Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,58 dies
Import d’operacions pendents de pagament 81.611,83 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 9,74 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 735.754,30 €
Import d’operacions pendents de pagament 156.334,08 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 13,30 dies

I perquè així consti, per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a els Hostalets de Pierola, a la 
data de la signatura electrònica
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