
 

  

 

INFORME DE LA GERÈNCIA DE BENISSA IMPULS, S.A. 

 

ASSUMPTE: INFORME PMP 2° TRIMESTRE 2019. 

 

En compliment del que s'estableix en el Reial decret 635/2014, de 25 de Juliol, pel qual 
s'aprova la metodologia de càlcul del Període Mitjà de pagament, modificat pel RD 
1040/2017, de 22 de desembre, pel qual s'estableix la nova metodologia de càlcul, es 
procedeix a la seua quantificació de conformitat amb el que es disposa en la normativa 
vigent. 

 

Per a realitzar aquest càlcul, s'han pres com a dades base els de l'informe de morositat del 
present trimestre, els quals han sigut depurats eliminant les factures que no constitueixen 
l'objecte del present Reial decret, és a dir, aquelles el registre de les quals és anterior al 
1/1/2014 (no existeix cap) i s'ha corregit la data d'inici del període legal de pagament, que 
segons l'art. 5 del RD 635/2014, en la seua nova redacció donada pel RD1040/2017, 
s'inicia amb la data d'entrada de la factura en el registre, al no resultar aplicable un 
procediment d'acceptació/conformitat de factures. Aquesta correcció porta a no poder 
considerar dies negatius en el càlcul, com si ocorria en els càlculs realitzats amb l'anterior 
metodologia. 

 

Les consideracions anteriors, provoquen que el càlcul del Període Mitjà de pagament i els 
Informes trimestrals de Morositat siguen iguals segons l'última modificació del RD 
635/2014. 

 

Pel 2° TRIMESTRE de l'exercici 2019, el PMP calculat de Benissa Impuls, S.A. és 28,68 
dies, el desglossament dels quals és el següent: 

 

Entitat

Ràtio 

Operacions 

Pagades 

(dies)

Import 

Pagaments 

Realitzats 

(euros)

Ràtio 

Operacions 

Pendents 

(dies)

Import 

Pagaments 

Pendents 

(euros)

PMP (dies) Observacions

Benissa Impuls, 
S.A.

30,96 266.828,41 21,14 80.594,93 28,68

 

El present informe, s'incorporarà com a annex a l'informe trimestral de la Tresoreria 
municipal, sobre el compliment dels terminis de pagament d'obligacions d'aquesta Entitat 
local, que s'haurà de sotmetre al coneixement i, si escau, debat pel Ple de l'Ajuntament en 
la pròxima sessió que se celebre, i remetre's, en tot cas, a l'òrgan competent de la 
Comunitat Valenciana que tinga atribuïda la tutela financera de les entitats locals i a la 
Delegació d'Economia i Hisenda, perquè en prengui coneixement i efectes oportuns. 

 

A Benissa, a 26 de juliol de 2019. 

El Gerent de Benissa Impuls, S.A. 

 

Signat Rubén Moncho Tent. 
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