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AJUNTAMENT DE VILAFANT
NIF P1723500C
Pl. de l’Ajuntament, 1
17740 Vilafant (Alt Empordà)

EDICTE
L’Alcadia-Presidència, en data 30-01-2020 ha dictat el decret que es reprodueix tot seguit, i al
qual es dona publicitat en els termes previstos a la disposició addicional primera de la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector públic, i a
l’article 6.2 del reial decret 635/2014, de 25 de juliol:
“Atès el que disposa el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa
la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions
públiques on, entre d’altres qüestions, es determina la fòrmula de càlcul del període mig de
pagament a proveïdors en base a les dades derivades de l’ informe del 4art trimestre de 2019
que fou emés en data 30/01/2020; i que aquesta administració local ha d’ elaborar per lliurar,
en els termes corresponents i també determinats a l’ article 16.7 de la Ordre HAP /2105/2012 ,
d’ 1 d’ octubre, al Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques, en compliment de que
acorda l’ article quart de la Llei 3/2004 de 29 de desembre pel que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials .
Vist que aquest periode mig de pagament a proveïdors, haurà de ser publicat en els
termes previstos a la diposició addicional primera de la Llei orgànica 9/2013 de 20 de
desembre de control del deute comercial del sector públic i atès també allò que disposa la
disposició final segona , apartat tercer de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’ Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, també desenvolupat i concretat a l’ article 6.1 del reial
Decret 635/2014,de 25 de juliol, i ,és per tot això que aquesta Alcaldia Presidència, RESOL:
-

Informar del període mig de pagament a proveïdors del sector públic del 4art
trimestre de 2019 que correspon a l’ Ajuntament de Vilafant en els següents termes:
PMP 4 ART TRIMESTRE 2019 = 13,98

Amb el segúent desglós:
Any

Període

Data

2019

04

27/01/2020

Total
P.M.Pagam. R.O.Pagades R.O.Pendents Pagaments
13,98

15,32

10,93

598.847,60

Total Pendents
262.247,57

