
Indicador
Período medio de pago a provedores

Ratio  de  operacións  pagadas=  Σ  (nº de días de pago*importe dasnº  de  días  de  pago*importe  das
operacións pagadas) / Importe de pagos realizados.

Nº de días de pago = (nº de días de pago*importe dasData rexistro da factura – data de pago).

Ratio de operacións pendentes de pago= Σ (nº de días de pago*importe dasnº de días p. de pago * importe
da operación p. de pago) / Importe de pagos pendentes.

Nº de días pendentes de pago = (nº de días de pago*importe dasData rexistro da factura – último día do
mes).

PMP = (nº de días de pago*importe dasratio de operacións pagadas * importe total de pagos + ratio de
operacións pendentes de pago* importe total pendente de pago) / (nº de días de pago*importe dasimporte
total pagado + importe pendente de pago). 

Real Decreto 1040/2017de 22 de decembro, polo que se modifica o Real
Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de
cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas
e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de
financiamento,  previstos  na  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

           
Responsable do 
indicador

Dirección Superior Contable e Orzamentaria /
Intervención

          
Periodicidade da 
actualización

MENSUAL

Orixe da 
información

Dando cumprimento  ao artigo  26.3 da LPACAP,
deberase  identificar  a  orixe  dos  documentos
elaborados.

Límites 
Protección de 
datos

Non existen límites.

Outros límites
Analizando os límites recollidos no artigo 14 da
LTBG, non son vulnerados.

Formato da
información

https://transparencia.vigo.org/?id=216&tipo=data&ita=0&lang=ga


  Observacións

Reflicte  o  número de días  que máis  ou  menos
tarda  a  entidade  en  pagar  aos  seus  acredores
comerciais derivados, en xeral, da execución dos
capítulos  2  e  6  do  orzamento.  Este  indicador
calcularase aplicando as regras establecidas para
calcular  o período medio de pago a efectos  da
subministración  de  información  sobre  o
cumprimento dos prazos de pago das entidades
locais


