



dZD/E/D/d:W'DEd'>K>WZKs4KZ^
'EZϮϬϭϲ

dĞƌŵŝŶŝDŝƚũăĚĞWĂŐĂŵĞŶƚ'ůŽďĂůĂWƌŽǀĞŢĚŽƌƐDĞŶƐƵĂůΎ
^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ

dZD/E/D/d:W'DEdWZEd/dd


ŶƚŝƚĂƚ
^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ
͘D͘'ƌĂŵĞƉĂƌŬ͕^͘͘
W͘DƷƐŝĐĂ
^͘D͘'ƌĂŵĞŝŵƉƵůƐ͕^͘͘









ϳ͕Ϯϵ 



En dies

ZĂƚŝ
ĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
ƉĂŐĂĚĞƐΎ
ϭϭ͕Ϯϱ
;ϰ͕ϰϬͿ
;ϰ͕ϬϱͿ
;ϲ͕ϰϭͿ

ZĂƚŝ
dĞƌŵŝŶŝŵŝƚũăĚĞ
ĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
ƉĂŐĂŵĞŶƚ
ƉĞŶĚĞŶƚƐĚĞ
ŵĞŶƐƵĂůΎ
ƉĂŐĂŵĞŶƚΎ
Ϯ͕ϰϲ
ϳ͕ϲϭ
ϭ͕ϰϭ
;ϭ͕ϱϰͿ
;Ϯϰ͕ϱϱͿ
;ϭϰ͕ϳϴͿ
;ϲ͕ϳϵͿ
Ϯ͕ϯϴ

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim



ůƐ ƚĞƌŵŝŶŝƐ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚ Ɛ͛ŚĂŶ ĐĂůĐƵůĂƚ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ă ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĞƐƚĂďůĞƌƚĂ ƉĞƌ DŝŶŝƐƚĞƌŝ Ě͛,ŝƐĞŶĚĂ ŝ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐWƷďůŝƋƵĞƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞƌZĞĂůĞĐƌĞƚϲϯϱͬϮϬϭϰ͕ĚĞϮϱĚĞũƵůŝŽů͘ƋƵĞƐƚƉĞƌşŽĚĞŵĞƐƵƌĂĞů
ƚĞƌŵŝŶŝ ĞŶ Ğů ƉĂŐĂŵĞŶƚ ĚĞů ĚĞƵƚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĞĐŽŶžŵŝĐƐ ĐŽŵ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ĚĞů
ƚĞƌŵŝŶŝ ůĞŐĂů ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚ ĞƐƚĂďůĞƌƚ ĞŶ Ğů ƚĞǆƚ ƌĞĨſƐ ĚĞ ůĂ >ůĞŝ ĚĞ ŽŶƚƌĂĐƚĞƐ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐ ŝ ůĂ >ůĞŝ
ϯͬϮϬϬϰƉĞƌůĂƋƵĞƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶŵĞƐƵƌĞƐĚĞůůƵŝƚĂĐŽŶƚƌĂůĂŵŽƌŽƐŝƚĂƚĞŶůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĐŽŵĞƌĐŝĂůƐ͘
ůƚĞƌŵŝŶŝŵŝƚũă͕ĚŽŶĐƐ͕ĠƐĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĚŝĞƐŶĂƚƵƌĂůƐƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞŐƵƚƐĚĞƐĚĞůƐƚƌĞŶƚĂĚŝĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĂůĂ
ĚĂƚĂ Ě͛ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĨĂĐƚƵƌĂ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝƵ͕ Ž ĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ě͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſ
ŵĞŶƐƵĂůĚ͛ŽďƌĂ͕ƐĞŐŽŶƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐƵŝ͕ĨŝŶƐĂůĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͘




dZD/E/D/d:W'DEd'>K>WZKs4KZ^
&ZZϮϬϭϲ


dĞƌŵŝŶŝDŝƚũăĚĞWĂŐĂŵĞŶƚ'ůŽďĂůĂWƌŽǀĞŢĚŽƌƐDĞŶƐƵĂůΎ
^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ



dZD/E/D/d:W'DEdWZEd/dd

ŶƚŝƚĂƚ
^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ
͘D͘'ƌĂŵĞƉĂƌŬ͕^͘͘
W͘DƷƐŝĐĂ
^͘D͘'ƌĂŵĞŝŵƉƵůƐ͕^͘͘









ϭ͕ϵϮ 



En dies

ZĂƚŝ
ĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
ƉĂŐĂĚĞƐΎ
ϭϵ͕ϰϴ
;ϭ͕ϬϵͿ
ϴ͕ϬϬ
;ϱ͕ϲϮͿ

ZĂƚŝ
dĞƌŵŝŶŝŵŝƚũăĚĞ
ĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
ƉĂŐĂŵĞŶƚ
ƉĞŶĚĞŶƚƐĚĞ
ŵĞŶƐƵĂůΎ
ƉĂŐĂŵĞŶƚΎ
;ϱ͕ϴϴͿ
Ϯ͕Ϯϱ
ϰ͕ϬϮ
Ϭ͕ϵϯ
;ϰ͕ϵϮͿ
;ϰ͕ϲϳͿ
;ϭϭ͕ϰϲͿ
;ϳ͕ϱϱͿ

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim


ůƐ ƚĞƌŵŝŶŝƐ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚ Ɛ͛ŚĂŶ ĐĂůĐƵůĂƚ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ă ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĞƐƚĂďůĞƌƚĂ ƉĞƌ DŝŶŝƐƚĞƌŝ Ě͛,ŝƐĞŶĚĂ ŝ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐWƷďůŝƋƵĞƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞƌZĞĂůĞĐƌĞƚϲϯϱͬϮϬϭϰ͕ĚĞϮϱĚĞũƵůŝŽů͘ƋƵĞƐƚƉĞƌşŽĚĞŵĞƐƵƌĂĞů
ƚĞƌŵŝŶŝ ĞŶ Ğů ƉĂŐĂŵĞŶƚ ĚĞů ĚĞƵƚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĞĐŽŶžŵŝĐƐ ĐŽŵ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ĚĞů
ƚĞƌŵŝŶŝ ůĞŐĂů ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚ ĞƐƚĂďůĞƌƚ ĞŶ Ğů ƚĞǆƚ ƌĞĨſƐ ĚĞ ůĂ >ůĞŝ ĚĞ ŽŶƚƌĂĐƚĞƐ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐ ŝ ůĂ >ůĞŝ
ϯͬϮϬϬϰƉĞƌůĂƋƵĞƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶŵĞƐƵƌĞƐĚĞůůƵŝƚĂĐŽŶƚƌĂůĂŵŽƌŽƐŝƚĂƚĞŶůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĐŽŵĞƌĐŝĂůƐ͘
ůƚĞƌŵŝŶŝŵŝƚũă͕ĚŽŶĐƐ͕ĠƐĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĚŝĞƐŶĂƚƵƌĂůƐƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞŐƵƚƐĚĞƐĚĞůƐƚƌĞŶƚĂĚŝĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĂůĂ
ĚĂƚĂ Ě͛ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĨĂĐƚƵƌĂ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝƵ͕ Ž ĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ě͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſ
ŵĞŶƐƵĂůĚ͛ŽďƌĂ͕ƐĞŐŽŶƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐƵŝ͕ĨŝŶƐĂůĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͘




dZD/E/D/d:W'DEd'>K>WZKs4KZ^
DZϮϬϭϲ


dĞƌŵŝŶŝDŝƚũăĚĞWĂŐĂŵĞŶƚ'ůŽďĂůĂWƌŽǀĞŢĚŽƌƐDĞŶƐƵĂůΎ
^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ



dZD/E/D/d:W'DEdWZEd/dd

ŶƚŝƚĂƚ
^ĂŶƚĂŽůŽŵĂĚĞ'ƌĂŵĞŶĞƚ
͘D͘'ƌĂŵĞƉĂƌŬ͕^͘͘
W͘DƷƐŝĐĂ
^͘D͘'ƌĂŵĞŝŵƉƵůƐ͕^͘͘









ϰ͕ϭϮ 



En dies

ZĂƚŝ
ĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
ƉĂŐĂĚĞƐΎ
ϵ͕ϵϯ
;Ϯ͕ϰϵͿ
Ϯ͕Ϭϲ
;Ϯ͕ϯϬͿ

ZĂƚŝ
dĞƌŵŝŶŝŵŝƚũăĚĞ
ĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
ƉĂŐĂŵĞŶƚ
ƉĞŶĚĞŶƚƐĚĞ
ŵĞŶƐƵĂůΎ
ƉĂŐĂŵĞŶƚΎ
ϯ͕ϭϮ
ϰ͕ϯϮ
ϭϯ͕ϮϮ
;Ϭ͕ϯϰͿ
;ϰ͕ϮϳͿ
ϯ͕ϰϬ
;ϴ͕ϬϲͿ
;ϯ͕ϵϲͿ

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim


ůƐ ƚĞƌŵŝŶŝƐ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚ Ɛ͛ŚĂŶ ĐĂůĐƵůĂƚ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ă ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĞƐƚĂďůĞƌƚĂ ƉĞƌ DŝŶŝƐƚĞƌŝ Ě͛,ŝƐĞŶĚĂ ŝ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐWƷďůŝƋƵĞƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞƌZĞĂůĞĐƌĞƚϲϯϱͬϮϬϭϰ͕ĚĞϮϱĚĞũƵůŝŽů͘ƋƵĞƐƚƉĞƌşŽĚĞŵĞƐƵƌĂĞů
ƚĞƌŵŝŶŝ ĞŶ Ğů ƉĂŐĂŵĞŶƚ ĚĞů ĚĞƵƚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĞĐŽŶžŵŝĐƐ ĐŽŵ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ĚĞů
ƚĞƌŵŝŶŝ ůĞŐĂů ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚ ĞƐƚĂďůĞƌƚ ĞŶ Ğů ƚĞǆƚ ƌĞĨſƐ ĚĞ ůĂ >ůĞŝ ĚĞ ŽŶƚƌĂĐƚĞƐ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐ ŝ ůĂ >ůĞŝ
ϯͬϮϬϬϰƉĞƌůĂƋƵĞƐ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶŵĞƐƵƌĞƐĚĞůůƵŝƚĂĐŽŶƚƌĂůĂŵŽƌŽƐŝƚĂƚĞŶůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĐŽŵĞƌĐŝĂůƐ͘
ůƚĞƌŵŝŶŝŵŝƚũă͕ĚŽŶĐƐ͕ĠƐĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĚŝĞƐŶĂƚƵƌĂůƐƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞŐƵƚƐĚĞƐĚĞůƐƚƌĞŶƚĂĚŝĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĂůĂ
ĚĂƚĂ Ě͛ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĨĂĐƚƵƌĂ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝƵ͕ Ž ĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ě͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſ
ŵĞŶƐƵĂůĚ͛ŽďƌĂ͕ƐĞŐŽŶƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐƵŝ͕ĨŝŶƐĂůĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͘

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
ABRIL 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

5,81

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
15,81
(0,73)
3,26
(1,77)

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
0,63
6,15
2,16
0,47
(11,55)
(4,58)
(14,34)
(6,30)

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
MAIG 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

6,34

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
14,74
(0,47)
0,69
(10,82)

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
-5,63
6,96
3,10
0,80
(21,08)
(9,61)
(11,92)
(11,07)

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
JUNY 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

1,07

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
9,64
0,59
4,80
(7,94)

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
(3,05)
1,52
(3,94)
(1,90)
(11,55)
(7,12)
(12,95)
(9,60)

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
JULIOL 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

2,24

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
7,18
9,33
8,20
(9,48)

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
(1,22)
2,43
(6,45)
0,21
0,28
3,22
(1,79)
(3,65)

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
AGOST 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

7,15

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
10,37
8,43
6,28
(5,31)

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
5,05
7,07
3,54
5,63
(3,27)
5,15
19,01
17,31

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
SETEMBRE 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

11,29

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
11,49
14,44
0,00
3,95

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
11,89
11,77
(7,98)
4,25
(16,00)
(16,00)
(12,18)
0,48

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
OCTUBRE 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

12,62

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
27,13
2,95
4,52
(3,40)

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
7,02
13,71
(10,89)
(2,82)
(4,25)
(2,34)
(11,83)
(5,65)

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
NOVEMBRE 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

8,50

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
27,43
17,93
(0,55)
(1,29

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
(1,88)
9,00
(0,50)
8,02
(11,64)
(6,92)
(28,41)
(12,29)

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS
DESEMBRE 2016
En dies

Termini Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *
Santa Coloma de Gramenet

0,74

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT PER ENTITAT

Entitat
Santa Coloma de Gramenet
E. M. Gramepark, S.A.
P. Música
S. M. Grameimpuls, S.A.

Rati
d'operacions
pagades*
12,98
4,06
5,87
0,03

Rati
Termini mitjà de
d'operacions
pagament
pendents de
mensual*
pagament*
(5,24)
0,85
(5,92)
(1,12)
(18,64)
(9,07)
(12,94)
(2,75)

* Quan la dada està entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en el pagament per part de l'Administració,
en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de
pagament de l'Administració es troben en un moment anterior a aquest període màxim

Els terminis de pagament s’han calculat d’acord a la metodologia establerta per Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aprovada per Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquest període mesura el
termini en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent respecte del
termini legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei
3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El termini mitjà, doncs, és el número de dies naturals transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la
data d’entrada de la factura en el registre administratiu, o des de la data d’aprovació de la certificació
mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.

