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EDICTE 
 

L’Alcaldia-Presidència, en data 02.02.2018, 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 la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració local, 
d’acord amb 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 fórmula de càlcul del període mig de pagament a proveïdors en 
base, entre d’altres qüestions, a les dades derivades dels informes emesos per 
l'Ajuntament de Figueres amb CIF número P1707200J, denominats de 
morositat per cada un dels trimestres corresponents, i que aquesta 
administració local elabora 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 d’Administracions Públiques, en compliment del 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 la empresa plurimunicipal Figueres de Serveis SA, FISER SA, 
amb CIF número A17102740, presenta els mateixos informes de morositat i els 
corresponents al càlcul del període mig de pagament per cada un dels 
trimestres corresponents, i vist també que aquest període mig de pagament a 
proveïdors, haurà de ser publicat 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 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 6.2 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 
que correspon a l’Ajuntament de Figueres pel primer, pel segon, pel tercer i pel 
quart trimestre de l’exercici de 2017 en els següents termes : 

 
Període Mig de 

Pagament Global 
Primer 

trimestre 
 Segon 

trimestre 
Tercer 

trimestre 
Quart 

trimestre 
Dies 23'20 25'16 20'69 18'46 
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Ajuntament de Figueres 

Dies 
Primer 

trimestre 
 Segon 

trimestre 
Tercer 

trimestre 
Quart 

trimestre 
Període mig de pagament 26'76 27'14 21'87 18'19 

Ràtio d’operacions pagades 43'89 32'39 22'06 24'90 
Ràtio d’operacions pendents 7'15 17'14 21'46 9'99 

 

Figueres de Serveis SA 
Dies 

Primer 
trimestre 

 Segon 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Quart 
trimestre 

Període mig de pagament - 24'58 9'63 16'01 19'26 
Ràtio d’operacions pagades - 30'00 7'18 14'47 14'73 
Ràtio d’operacions pendents 11'22 40'37 65'22 37'72" 

 
 

L’alcaldessa presidenta 
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