AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

PRP2022/156 DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME
ESTABLEIX EL RD 635/2014, PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, I ARTICLE 4 DE
LA LLEI 15/2010 DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. QUART
TRIMESTRE 2021.
En atenció al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, sobre la metodologia de càlcul del
Periode Mig de Pagament, s’informa que el Periode mig de pagament Global a proveïdors en el
quart trimestre de 2021 va ésser de 153,07 dies, el qual es va comunicar el dia 31 de gener al
MINHAP.
Dades comunicades Ajuntament de Mollerussa:
-

Ràtio operacions pagades: 176,84.
Import pagaments realitzats: 2.651.151,78 euros.
Ràtio operacions pendents: 76,56
Import pagaments pendents: 823.793,29 euros.
PMP (dies): 153,07.

No es compleix amb la normativa de morositat atès que el termini màxim establert en la mateixa és
de 30 dies.
Aquesta dada cal publicar-la a la web de l’Ajuntament de Mollerussa.

Respecte del PMP de l’informe de morositat, regulat en la Llei 3/2004, modificada per la Llei
15/2010 en l’Ajuntament de Mollerussa es sitúa a 31 de desembre de 2021 en 187,16 dies i en el
Patronat municipal Fires, en els 408,58 dies. En relació al Període mig de pagament pendent (PMPP)
en l’Ajuntament de Mollerussa es situava en 85,81 dies i en el Patronat municipal de Fires en 433,33
dies.
No es considera que es compleixen els terminis màxims establerts en 60 dies.
Dades comunicades Ajuntament de Mollerussa:
a) Dels pagaments realitzats en el període:
PMP (dies): 187,16.
Dins del període legal de pagament: 396 pagaments d’import total 681.518,56 euros.
Fora del període legal de pagament: 2.828 pagaments d’import total 1.975.075,38 euros.

c)

Factures o documents justificatius pendents de pagar al final del període:

PMPP (dies): 85,81.
Dins del període legal de pagament al final del període: 568 operacions d’import total
526.506,33 euros.
Fora del període legal de pagament al final del període: 269 operacions d’import total
289.513,77 euros.
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b) Interessos de demora pagats en el període: 0 euros.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

42fd2782027345d2bef9b9f092ed2a89001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Dades comunicades Patronat municipal Fires:
a) Dels pagaments realitzats en el període:
PMP (dies): 408,58.
Dins del període legal de pagament: 0 pagaments d’import total 0 euros.
Fora del període legal de pagament: 11 pagaments d’import total 4.456,47 euros.
b) Interessos de demora pagats en el període: 0 euros.
c)

Factures o documents justificatius pendents de pagar al final del període:
PMPP (dies): 433,33.
Dins del període legal de pagament al final del període: 46 operacions d’import total
49.187,58 euros.
Fora del període legal de pagament al final del període: 356 operacions d’import total
218.315,75 euros.
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Les dades s’han obtingut d’acord amb els fitxers generats pel programa de comptabilitat.
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