De conformidade có disposto na regulación que de seguido se indica, procédese a
publicar, por una parte, os datos relativos ó cumprimento dos prazos de pago a
provedores sinalados pola Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen
medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, correspondente ó
segundo trimestre do ano 2017, en virtude do disposto no artigo 1 de Lei Orgánica
9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público, en
virtude da cal se modifica o artigo 13.6 de Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, así como o período medio de
pagos económico desta entidade, correspondente ó segundo trimestre do ano 2017,
en virtude do disposto no artigo 6 e na Disposición Transitoria Única do Real Decreto
635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenrola 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 financiación, previstos na
devandita Lei Orgánica 2/2012, con arranxo o seguinte detalle:
DATOS SOBRE O CUMPRIMENTO DA LEI DE LOITA CONTRA A MOROSIDADE
TERCEIRO TRIMESTRE 2017
Obrigas recoñecidas ó final do terceiro trimestre do ano 2017, que se atopaban
pendentes de pago nesa data, respecto das que non transcorreu o prazo de
pago previsto na Lei 15/2010:
ESTADO
OBRIGAS SEN PAGO
ORDENADO

NÚMERO

IMPORTE

781

671.528,57 €

Obrigas recoñecidas ó final do terceiro trimestre do ano 2017, que se atopaban
pendentes de pago nesa data, nas que se está incumprindo o prazo de pago
previsto na lei 15/2010, do 5 de xullo, e que son susceptibles de ser
reclamadas cos custos e intereses da mencionada lei:
ESTADO
OBRIGAS SEN PAGO
ORDENADO

NÚMERO

IMPORTE

373

149.589,82 €

Obrigas recoñecidas que figuran como pagadas ó final do terceiro trimestre do
ano 2017 na contabilidade municipal e foron pagadas dentro do prazo sinalado
na Lei 15/2010:
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ESTADO
OBRIGAS PAGADAS EN
PRAZO


NÚMERO
351

IMPORTE
781.927,38 €

Obrigas recoñecidas que figuran como pagadas ó final do terceiro trimestre do
ano 2017 na contabilidade municipal, pero respecto das que se incumpriu o
prazo de pago legal:

ESTADO
OBRIGAS PAGADAS FORA
DE PRAZO

NÚMERO
549

IMPORTE
474.015,64 €

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES DO REAL DECRETO 635/2014
TERCEIRO TRIMESTRE 2017

1.235.723,24

RATIO
OPERACIÓN
S PAGADAS
40,9299889

PENDENT
E DE
PAGO (€)
536.028,94

RATIO OPERACIÓNS
PENDENTES DE
PAGO
15,4340124

PERÍODO
MEDIO DE
PAGO
33,2163925
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TOTAL
PAGOS (€)

