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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
15364 Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions 
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

Els principis d’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del sector públic són 
pilars fonamentals del creixement econòmic i el benestar social d’acord amb l’article 135 
de la Constitució espanyola i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

En els últims anys s’han fet esforços importants per controlar la morositat de les 
administracions públiques. Així, l’any 2013 es va aprovar la Llei orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, que va establir la vinculació del 
principi de sostenibilitat financera amb la sostenibilitat del deute comercial, i recull l’aplicació 
d’un conjunt de mesures, progressives i automàtiques, encaminades a garantir el compliment 
per part de les administracions públiques de la normativa en matèria de morositat.

Així mateix, l’any 2014 es va aprovar el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que ara es 
modifica, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquest Reial decret va desplegar el que 
preveia aquesta Llei orgànica respecte al concepte de període mitjà de pagament a proveïdors, 
la metodologia a seguir per al seu càlcul i el procediment a aplicar per a la retenció eventual 
dels recursos del sistema de finançament i el pagament directe de l’Administració General de 
l’Estat als proveïdors de les comunitats autònomes i entitats locals.

Si bé la introducció del concepte del període mitjà de pagament a proveïdors i la seva 
connexió amb les mesures que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, ja ha 
començat a mostrar els seus efectes positius, durant el temps de vigència del Reial decret 
han sorgit alguns dubtes sobre la seva compatibilitat amb la Directiva 2011/7/UE, de 16 de 
febrer de 2011, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, així com amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

En aquest sentit, mitjançant aquesta modificació s’aclareix la diferència entre el 
concepte del període mitjà de pagament a proveïdors a què es refereix la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i el termini màxim de pagament a proveïdors que estableix 
la normativa en matèria de morositat que regula la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El 
primer és l’interval temporal en què cada administració deutora ha de fer front als deutes 
amb els seus proveïdors, computat com a termini mitjà, l’incompliment del qual dóna lloc 
al fet que l’adopció de les mesures que preveu la Llei orgànica esmentada per a 
l’assegurament d’una part del pagament, i que no modifica les circumstàncies de cap 
obligació individual. Per contra, el segon constitueix un interval de temps subjecte a regles 
precises de càlcul que estableix la Llei 3/2004, per al pagament de les operacions 
comercials, l’incompliment del qual provoca la meritació automàtica d’interessos del deute 
impagat des del transcurs del termini de pagament aplicable.

Així mateix, s’ajusta la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors, i s’aclareix la manera com s’han de computar els dies de pagament, així com 
els dies pendents de pagament, quan es requereixi l’aprovació de la certificació d’obra 
corresponent, sigui necessari acreditar la conformitat amb els béns lliurats o serveis 
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prestats o no sigui aplicable un procediment d’acceptació o comprovació dels béns o 
serveis prestats.

D’altra banda, s’introdueixen algunes modificacions en el procediment a seguir per a la 
retenció dels imports a satisfer pels recursos dels règims de finançament de les comunitats 
autònomes i corporacions locals, amb l’objectiu de millorar la gestió i instrumentació del 
procediment.

Aquest Reial decret s’ajusta als principis de bona regulació que conté l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica transparència 
i eficiència, pel fet que aquesta persegueix un interès general atès que pretén la reducció 
de la morositat de les administracions públiques, no hi ha cap alternativa reguladora menys 
restrictiva de drets, és coherent amb l’ordenament jurídic, no introdueix noves càrregues 
administratives i permet una gestió més eficient dels recursos públics. De la mateixa 
manera, durant el procediment d’elaboració de la norma, s’ha permès la participació activa 
dels destinataris potencials a través dels tràmits d’informació pública i audiència i queden 
justificats en el preàmbul els objectius que persegueix aquest Reial decret.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe de la Comissió Nacional d’Administració Local i 
del Consell de Política Fiscal i Financera.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el 
dictamen del Consell d’Estat, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió 
del dia 22 de desembre de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de 
les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 
dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que 
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 1 queda redactat en els termes següents:

«Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir la metodologia econòmica per al 
càlcul i la publicitat del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions 
públiques, així com la determinació de les condicions per a la retenció de recursos 
dels règims de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb 
els proveïdors d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors a què es refereix aquest 
Reial decret no modifica ni altera el termini màxim de pagament a proveïdors que 
estableix la normativa en matèria de morositat i l’incompliment del qual està subjecte 
al que estableixen la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i la resta de 
normativa aplicable, sense perjudici que serveixi com un element addicional que 
permeti fomentar la reducció dels terminis per al pagament als proveïdors amb la 
reducció del nivell de morositat a les administracions públiques en benefici dels 
creditors.»
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Dos. L’article 5 queda redactat en els termes següents:

«Article 5. Càlcul del període mitjà de pagament de cada entitat.

1. Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global a què es refereix 
l’article anterior, el període mitjà de pagament de cada entitat s’ha de calcular 
d’acord amb la fórmula següent:

Període mitjà de pagament de cada entitat = 

ràtiooperacions pagades * import total pagaments efectuuats +
ràtio operacions pendents de pagament *

import total pagaments pendents

import total pagaments efectuats + import total pagaments pendents

2. Per als pagaments efectuats en el mes, s’ha de calcular la ràtio de les 
operacions pagades d’acord amb la fórmula següent:

Ràtio operacions pagades = 
∑(nombre de dies de pagament * import de l′operació pagada)

import total de pagaments efectuats

S’entén per nombre de dies de pagament els dies naturals transcorreguts des 
de:

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a la data de pagament 
material per part de l’Administració.

b) La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els 
béns lliurats o serveis prestats, fins a la data de pagament material per part de 
l’Administració.

c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en 
el registre comptable de factures o sistema equivalent, fins a la data de pagament 
material per part de l’Administració, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un 
procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la 
factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.

En els supòsits en què no hi hagi l’obligació de disposar de registre comptable, 
es pren la data de recepció de la factura en el registre administratiu corresponent.

En el cas de les factures que es paguin a càrrec del Fons de liquiditat autonòmic 
o a càrrec de la retenció d’imports a satisfer pels recursos dels règims de 
finançament per pagar directament els proveïdors, s’ha de considerar com a data de 
pagament material la data de la proposta de pagament definitiva formulada per la 
comunitat autònoma o la corporació local, segons que correspongui.

3. Per a les operacions pendents de pagament al final del mes s’ha de calcular 
la ràtio d’operacions pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent:

Ràtio d′operacions pendent de pagament = 

∑(nombre de dies pendents de pagament * import de l′operació
pendent de pagament)

import total de pagaments pendents

S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals 
transcorreguts des de:

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a l’últim dia del període 
a què es refereixin les dades publicades.

b) La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els 
béns lliurats o serveis prestats fins a l’últim dia del període a què es refereixin les 
dades publicades.
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c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en 
el registre comptable de factures o sistema equivalent, fins a l’últim dia del període 
a què es refereixin les dades publicades, en els supòsits en què o bé no sigui 
aplicable un procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, 
o bé la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.

En els supòsits en què no hi hagi l’obligació de disposar de registre comptable, 
es pren la data de recepció de la factura en el registre administratiu corresponent.

4. Per al cas de les corporacions locals no incloses en l’àmbit subjectiu que 
defineixen els articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la referència al mes 
que preveu aquest article s’entén feta al trimestre de l’any natural.»

Tres. L’article 7 queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Seguiment del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
comunitats autònomes.

1. En exercici de les facultats atribuïdes per l’article 18.4 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha de fer un 
seguiment, als efectes de detectar possibles incompliments, de les dades publicades 
per les comunitats autònomes relatives al període mitjà de pagament a proveïdors i 
ha d’analitzar la seva consistència amb la resta d’informació remesa per aquestes al 
Ministeri.

2. Una vegada efectuada la comunicació d’alerta segons el que preveu 
l’article 18.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, el Ministeri pot comunicar 
l’actualització de l’import que la comunitat autònoma ha de dedicar mensualment al 
pagament a proveïdors si, d’acord amb el seguiment mensual de la despesa, dels 
pagaments efectuats i de l’evolució del deute comercial, entre altres dades, és 
necessària l’actualització esmentada perquè la comunitat autònoma compleixi el 
termini màxim de pagament que preveu la normativa de morositat. Aquesta 
actualització produeix efectes des del primer dia del mes següent a la remissió de la 
comunicació, en aplicació del que preveu l’apartat 4 de la disposició addicional 
vuitena de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les 
comunitats autònomes.

3. Si el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública detecta un incompliment en 
l’aplicació de la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors 
que preveu aquest Reial decret o la inconsistència de les dades publicades amb la 
informació remesa per les comunitats autònomes al Ministeri, ha de formular un 
requeriment a la comunitat autònoma perquè es compleixi el que preveu aquest 
Reial decret.

El requeriment de compliment ha d’indicar el termini, no superior a deu dies 
naturals, per atendre l’obligació incomplerta o la revisió de la dada del període mitjà 
de pagament a proveïdors publicada, amb l’advertiment que transcorregut aquest 
termini es procedirà a donar publicitat de l’incompliment a través de la Central 
d’informació economicofinancera de les administracions públiques. Tot això, sense 
perjudici de la possible responsabilitat personal que pugui correspondre i l’aplicació 
de les mesures que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.»

Quatre. L’article 8 queda redactat de la manera següent:

«Article 8. Inici del procediment.

1. Quan el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública detecti que s’ha produït un 
incompliment del termini màxim de pagament a proveïdors que determina l’aplicació 
del procediment de retenció que preveu l’article 20.6 de la Llei orgànica 2/2012, 
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de 27 d’abril, ho ha de comunicar a la comunitat autònoma a la qual ha de sol·licitar, 
si s’escau, la informació necessària, degudament certificada per l’interventor general 
de la comunitat autònoma, per quantificar i determinar la part del deute comercial 
que s’ha de pagar a càrrec dels seus recursos del sistema de finançament subjectes 
a liquidació.

De l’incompliment esmentat a l’apartat anterior també se n’ha d’informar, el 
mateix dia que la comunitat autònoma, el Consell de Política Fiscal i Financera 
mitjançant una comunicació als seus membres per mitjans electrònics, a través de 
la seva Secretaria, sense que sigui necessària la convocatòria d’aquest.

2. Efectuades les comunicacions que preveu l’apartat anterior, el titular de la 
Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local ha de notificar a la comunitat 
autònoma l’import que, si s’escau, ha de ser objecte de retenció o deducció 
respectant el límit que estableix l’apartat 4 de la disposició addicional vuitena de la 
Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats 
autònomes.

L’import objecte de retenció o deducció l’ha de determinar mensualment el 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en una quantia que s’estimi necessària per 
mantenir el període mitjà de pagament a proveïdors dels mesos següents per sota 
del termini màxim que fixa la normativa de morositat considerant, entre d’altres, 
factors com ara el volum, l’antiguitat o l’estat de tramitació comptable del deute 
comercial, el seguiment de la despesa, l’evolució observada i prevista dels 
pagaments efectuats a proveïdors, el calendari de tramitació dels mecanismes de 
finançament habilitats per l’Estat, l’evolució del termini mitjà transcorregut des del 
lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei fins a la data d’aprovació dels 
documents que acreditin la conformitat de la prestació, la distribució temporal dels 
pagaments dels recursos del sistema de finançament o l’atenció de determinats 
pagaments de caràcter prioritari.

3. Des del moment en què es remeti la notificació que preveu l’apartat anterior, 
s’ha de donar per iniciat el procediment de retenció. Aquesta notificació que, si 
s’escau, ha de ser objecte d’actualització mensual, s’ha d’acompanyar de l’acord de 
retenció corresponent dictat pel titular de la Secretaria General de Finançament 
Autonòmic i Local abans del dia catorze de cada mes per a cadascun dels mesos en 
què es mantingui l’aplicació del procediment de retenció que preveu l’article 20.6 de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

4. Quan el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública detecti que s’ha produït un 
incompliment del termini màxim de pagament a proveïdors en els termes que 
estableix l’article 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, ho ha de comunicar 
a la corporació local, prèvia comunicació a la comunitat autònoma en cas que 
aquesta exerceixi la tutela financera de la corporació esmentada, i li pot sol·licitar la 
informació necessària, degudament certificada per l’interventor de la corporació 
local, per quantificar i determinar el deute comercial i la part d’aquest deute que s’ha 
de pagar a càrrec dels seus recursos propis, i es cancel·la la diferència mitjançant 
retencions de la participació en tributs de l’Estat.

Aquesta informació l’ha d’actualitzar l’interventor de la corporació local abans 
del dia 15 del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any natural.»

Cinc. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Procediment de quantificació d’imports i selecció de factures de les 
comunitats autònomes i corporacions locals.

1. Quan el saldo de l’import efectiu de la retenció per al pagament a proveïdors 
hagi de ser diferent de l’import comunicat a l’acord de retenció corresponent, a 
causa de l’aplicació dels criteris de prelació legalment establerts quan concorre 
l’aplicació de diversos acords de retenció, el titular de la Secretaria General de 
Finançament Autonòmic i Local ha de comunicar a l’interventor general de la 
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comunitat autònoma el saldo esmentat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar abans 
del dia vint del mes en què s’hagi dictat l’acord de retenció.

Quan la comunitat autònoma compleixi el termini màxim de pagament que 
preveu la normativa de morositat durant sis mesos consecutius, ha de finalitzar el 
procediment de retenció, sense perjudici que es continuï el procediment de 
pagament iniciat en relació amb les comunicacions remeses amb anterioritat. La 
finalització del procediment de retenció l’ha de comunicar el titular de la Secretaria 
General de Finançament Autonòmic i Local a la comunitat autònoma i al Consell de 
Política Fiscal i Financera mitjançant una comunicació als seus membres per mitjans 
electrònics, a través de la seva Secretaria, sense que sigui necessària la 
convocatòria d’aquest.

2. Determinat, d’acord amb l’article 8.4, l’import total del deute comercial que 
s’ha de cancel·lar mitjançant retencions de la participació de les corporacions locals 
en tributs de l’Estat, i una vegada que es conegui l’import del lliurament mensual a 
compte que, efectivament, ha de ser objecte de retenció per aplicació dels criteris 
que conté la disposició addicional segona, la Secretaria General de Finançament 
Autonòmic i Local ha de comunicar a l’interventor de la Corporació Local l’import 
efectiu objecte de retenció.

3. Efectuada la comunicació que preveuen els apartats anteriors, l’interventor 
general de la comunitat autònoma o de la corporació local, segons que correspongui, 
ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a través de la plataforma 
habilitada a aquest efecte i d’acord amb les indicacions i el calendari que aquest 
Ministeri li comuniqui, una relació de les factures que conformen la proposta de 
pagament, la suma de les quals arribi com a màxim a l’import efectiu objecte de 
retenció comunicat i les regularitzacions procedents de la tramitació dels pagaments 
de mesos anteriors.

Aquesta relació ha d’incloure, almenys: l’import i la data de cada factura o 
document acreditatiu de l’obligació de pagament; la data d’inici del còmput del 
període de pagament; la identificació del creditor actual i, en cas de cessió del crèdit, 
del creditor originari, el número de compte corrent en el qual s’ha d’efectuar el 
pagament, el tipus de deute i la partida pressupostària o compte comptable en què 
l’obligació pendent de pagament està registrada.

La relació de factures s’ha d’acompanyar d’un certificat de l’interventor general 
de la comunitat o de la corporació local, segons que correspongui, en el qual 
s’acrediti que les factures remeses s’ajusten a les condicions que defineix aquest 
Reial decret.

Fetes les comprovacions que, si s’escau, es puguin efectuar per part del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i de la mateixa comunitat autònoma o corporació 
local, l’interventor ha de remetre la relació definitiva de pagaments proposats, i 
actualitzar, si s’escau, el certificat a què fa referència el paràgraf anterior, dins del 
termini que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública comuniqui per fer efectiu el 
procediment de retenció.

4. Per a la selecció de factures que preveu aquest article, les comunitats 
autònomes i les corporacions locals han d’atendre com a criteri de prioritat de 
pagament l’obligació pendent de pagament més antiga en disposició de ser 
proposada, excepte autorització del titular de la Secretaria General de Finançament 
Autonòmic i Local, a petició de la comunitat autònoma.

5. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública només pot abonar directament les 
factures dels proveïdors de les comunitats autònomes o corporacions locals que 
compleixin tots els requisits següents:

a) Siguin obligacions vençudes, líquides i exigibles.
b) Que la factura, la factura rectificativa o la sol·licitud de pagament equivalent 

s’hagi presentat en un registre administratiu amb posterioritat a l’1 de gener de 2014, 
abans de la formulació de la proposta de pagament per part de la comunitat 
autònoma o corporació local, segons el cas.
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c) L’obligació ha d’estar aplicada en els pressupostos o estats comptables de 
l’entitat, de conformitat amb la normativa pressupostària i comptable que sigui 
aplicable.

d) Que es refereixin a les operacions a les quals és aplicable aquest Reial 
decret, als efectes del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord 
amb el que preveuen els articles 2 i 3.

A aquests efectes, s’entén per proveïdor el titular d’un dret de crèdit derivat 
d’una relació jurídica, de les que preveu l’article 3, amb algun dels subjectes que 
preveu l’article 2, així com el cessionari a qui s’hagi transmès el dret de cobrament.

6. Quan l’import de la relació definitiva dels pagaments proposats per una 
comunitat autònoma o una corporació local sigui inferior a l’import efectiu a retenir 
per l’Estat, l’excedent s’ha d’acumular a l’import efectiu objecte de retenció següent. 
Una vegada finalitzat el procediment de retenció, els saldos que estiguin pendents 
d’aplicació s’han de lliurar a favor de la comunitat autònoma o corporació local 
corresponent.»

Sis. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Procediment per al pagament de factures.

1. La comunitat autònoma i la corporació local han de comunicar als proveïdors 
i, si s’escau, als subcontractistes, la relació d’obligacions que s’hagin de pagar en 
aplicació d’aquest Reial decret, i els han de permetre consultar la seva inclusió en la 
informació remesa al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Si el proveïdor hi està 
inclòs pot conèixer la informació que l’afecti respecte a la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal.

2. L’abonament a favor del proveïdor comporta l’extinció del deute contret per 
la comunitat autònoma o la corporació local amb el proveïdor esmentat per l’import 
satisfet. L’Administració General de l’Estat, que intervé a compte de la comunitat 
autònoma o la corporació local, segons que correspongui, només ha d’efectuar la 
gestió del pagament de les obligacions a càrrec de l’import retingut, la qual cosa no 
genera comunicació ni assumpció de qualsevol responsabilitat.

Tots els interessos de demora i les despeses que es meritin de conformitat amb 
la normativa vigent continuen corresponent i han de ser abonats per la comunitat 
autònoma o corporació local, segons que correspongui.

3. És responsabilitat de la comunitat autònoma o de la corporació local, segons 
que correspongui, el compliment de les normes aplicables als pagaments proposats, 
així com vetllar per la inexistència de pagaments duplicats amb la seva tresoreria 
ordinària o mecanismes de finançament habilitats. Tot això sense perjudici de les 
comprovacions que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública pugui efectuar, la qual 
cosa pot determinar la retirada o sol·licitud de substitució de determinats pagaments 
proposats.

4. Abans de la finalització del mes en què s’hagin de satisfer els recursos dels 
règims de finançament de les comunitats autònomes o de la participació de les 
corporacions locals en els tributs de l’Estat, segons que correspongui, que hagin 
estat objecte de la deducció o retenció corresponent, la Secretaria General de 
Finançament Autonòmic i Local ha de remetre les propostes de pagament a la 
Secretaria General del Tresor i Política Financera i la informació relativa a les 
factures el pagament de les quals s’hagi d’efectuar a càrrec d’aquests imports, 
perquè procedeixi a l’ordenació del seu pagament. Les incidències que impedeixin 
el pagament material donen lloc que l’import corresponent sigui acumulat als imports 
efectius objecte de retenció següents.

S’ha d’informar la comunitat autònoma o la corporació local, segons que 
correspongui, dels pagaments efectuats i les incidències que, si s’escau, impedeixin 
el pagament material.»
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Disposició transitòria única. Publicació del període mitjà de pagament a proveïdors a 
l’Administració central, les comunitats autònomes, les administracions de la Seguretat 
Social i les corporacions locals.

La primera publicació mensual del període mitjà de pagament a proveïdors efectuada 
de conformitat amb la metodologia que preveu la modificació de l’article 5 del Reial 
decret 635/2014, de 25 de juliol, ha de tenir lloc el mes de juny de 2018 referida a les 
dades del mes d’abril de 2018, i la primera publicació trimestral ha de ser el mes de 
setembre de 2018 referida al segon trimestre de 2018.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposen aquest Reial decret i, en particular, la disposició transitòria única del Reial 
decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions 
i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució que 
atribueix a l’Estat la competència per dictar les «Bases i la coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica».

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Aquest Reial decret es dicta en exercici de l’habilitació que conté la disposició final 
segona de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament d’aquest Reial decret.

S’habilita el ministre d’Hisenda i Funció Pública, en l’àmbit de les seves competències, 
per dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i 
l’execució del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Referències normatives.

Les referències que inclou el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
s’entenen fetes al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», excepte la modificació de l’article 5 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que 
entra en vigor l’1 d’abril de 2018, de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria 
única.

Madrid, 22 de desembre de 2017.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Funció Pública,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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