PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS MENSUAL /
DETALL PER ENTITATS / DETALLE POR ENTIDADES
MES DE OCTUBRE / MES D'OCTUBRE
ANY 2018 / AÑO 2018

Codi de l'entitat
/
Código de la entidad

09-25-120-AA-000
09-00-327-CC-000
09-00-395-CC-000
09-00-254-CC-000
09-00-393-CC-000
09-25-120-AP-005
09-25-120-AP-004
09-25-120-AO-004
09-25-120-AO-006

Entitat
/
Entidad

Lleida
C. Gestió Servei de TDT Local de la Demarcació de LLeida
C. Gestió Servei d'Acolliment a Persones Sense Llar de Lleida
C. Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
C. Turó de la Seu Vella de LLeida
Centre de Negocis i Convencions, S.A.
E. M. d'Urbanisme de Lledia S.L.
Inst. M. Treball Salvador Seguí
P. M. Turisme
PMP Global

En dies / En dias

Ràtio
d'operacions
pagades *
Ratio de
operaciones
pagadas

Import pagaments
realitzats (€)
Importe pagos
realizados(€)

3,26
0,00
0,00
28,51
29,22
23,97
45,44
11,55
11,24

6.196.524,77
0,00
0,00
101.556,63
16.686,57
33.363,63
226.180,13
166.327,78
24.967,85
6.765.607,36

Ràtio
d'operacions
Període mitjà de
pendents de Import pagaments
pagament
pagament *
pendents (€)
mensual *
Ratio de
Importe pagos
Periodo medio
operaciones
pendientes (€)
de pago
pendientes de
mensual *
pago *
17,41
2.159.628,21
6,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303,18
129.128,90
182,26
49,64
32.019,53
42,64
48,56
67.791,60
40,45
21,05
246.768,66
32,71
23,82
34.986,08
13,68
4,59
32.721,79
7,47
2.703.044,77
13,17

* Quan la dada es reflecteix amb el signe negatiu, representa o bé una major celeritat, en terme mig, en pagament per part de l'Entitat en
relació al període mig màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es
troben, en terme mitjà, en un moment anterior al període màxim citat.
Cuando el dato se refleja con un importe negativo, se refiere bien a una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entitats que no han tramès les seves dades a temps per l'el·laboració de l'informe:
CAP

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA

