
 

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS MENSUAL (IDE AT) 
 

GENER 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio 

d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio 

d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament 

Mensual * (en 

dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) 49,70 (27,01) 2,97 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 
 

 

FEBRER 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en dies) 

Període Mitjà de  

Pagament 

Mensual * (en 

dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (11,07) (25,91) (17,29) 

* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 
 

 



 

MARÇ 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (10,70) (21,81) (14,77) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ABRIL 2016  
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (13,26) (22,11) (17,65) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 



 
 
MAIG 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (11,07) (14,98) (13,01) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 

 
 
 
 
 
 
JUNY 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (5,22) (24,16) (11,76) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 



 
JULIOL 2016  
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (14,22) (26,04) (18,33) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
AGOST 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (15,95) (29,20) (22,16) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 



 
 
SETEMBRE 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (14,52) (28,20) (18,48) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 

 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (11,30) (26,27) (17,41) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 



 
 
NOVEMBRE 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (15,98) (25,74) (22,39) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 

 
 
 
 
 
DECEMBRE 2016 
 

Codi d’Entitat Entitat 

Ràtio d’Operacions  

Pagades *  

(en dies) 

 

Ràtio d’Operacions  

Pendents de  

Pagament *(en 

dies) 

Període Mitjà de  

Pagament Mensual 

* (en dies) 

17-46-244-AP-004 Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A. (IDEAT) (13,90) 13,12 (12,97) 
* Quan la dada es reflectix entre parèntesis es referix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'entitat en 
Relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'entitat se 
Troben, en terme mitjà, en un moment anterior al dit període màxim. 

 

 


