
INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 07/07/2010 al 31/12/2010
Termini de pagament vigent: 55 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 58.658.547,70  100,00%        15.277   100,00%

Pagades dins de termini 54.769.548,35  93,37%        14.421   94,40%

Pagades fora de termini 3.888.999,35  6,63%             856   5,60%

Termini mig ponderat de pagament 36 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 16.440,04                21   

Import EUR Nombre
Factures registrades respecte de les quals el darrer dia del 
període analitzat han transcorregut més de 3 mesos sense 
que s’hagin tramitat

-- --



INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 07/07/2010 al 31/12/2010
Termini de pagament vigent: 55 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 3.672.240,75  100,00%          1.159   100,00%

Pagades dins de termini 3.032.750,00  82,59%             833   71,87%

Pagades fora de termini 639.490,75  17,41%             326   28,13%

Termini mig ponderat de pagament 50 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 427.357,19                  9   

Import EUR Nombre
Factures registrades respecte de les quals el darrer dia del 
període analitzat han transcorregut més de 3 mesos sense 
que s’hagin tramitat

428,43                  2   

Entitat:  ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)



INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 07/07/2010 al 31/12/2010
Termini de pagament vigent: 55 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 1.251.976,14  100,00%             734   100,00%

Pagades dins de termini 1.181.671,44  94,38%             721   98,23%

Pagades fora de termini 70.304,70  5,62%               13   1,77%

Termini mig ponderat de pagament 21 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 35.057,83                12   

Import EUR Nombre
Factures registrades respecte de les quals el darrer dia del 
període analitzat han transcorregut més de 3 mesos sense 
que s’hagin tramitat

-- --

Entitat:  O. A. INSTITUT DEL TEATRE



INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 07/07/2010 al 31/12/2010
Termini de pagament vigent: 55 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 373.778,91  100,00%             141   100,00%

Pagades dins de termini 370.121,35  99,02%             134   95,04%

Pagades fora de termini 3.657,56  0,98%                 7   4,96%

Termini mig ponderat de pagament 20 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini -- --

Import EUR Nombre
Factures registrades respecte de les quals el darrer dia del 
període analitzat han transcorregut més de 3 mesos sense 
que s’hagin tramitat

-- --

Entitat:  O. A. PATRONAT D'APOSTES



INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 07/07/2010 al 31/12/2010
Termini de pagament vigent: 55 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període -- -- -- --

Pagades dins de termini -- -- -- --

Pagades fora de termini -- -- -- --

Termini mig ponderat de pagament --

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini -- --

Import EUR Nombre
Factures registrades respecte de les quals el darrer dia del 
període analitzat han transcorregut més de 3 mesos sense 
que s’hagin tramitat

-- --

Entitat:  O. A. FUNDACIÓ PÚBLICA CASA DE CARITAT



INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 07/07/2010 al 31/12/2010
Termini de pagament vigent: 55 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.560.892,63  100,00%             402   100,00%

Pagades dins de termini 2.359.149,97  92,12%             401   99,75%

Pagades fora de termini 201.742,66  7,88%                 1   0,25%

Termini mig ponderat de pagament 37 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 88.665,52                34   

Import EUR Nombre
Factures registrades respecte de les quals el darrer dia del 
període analitzat han transcorregut més de 3 mesos sense 
que s’hagin tramitat

16.817,13                  4   

Entitat:  E.P.E. XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL)



INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 07/07/2010 al 31/12/2010
Termini de pagament vigent: 55 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 66.517.436,13  100,00% 17.713  100,00%

Pagades dins de termini 61.713.241,11  92,78% 16.510  93,21%

Pagades fora de termini 4.804.195,02  7,22% 1.203  6,79%

Termini mig ponderat de pagament 38 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 567.520,58                76   

Import EUR Nombre
Factures registrades respecte de les quals el darrer dia del 
període analitzat han transcorregut més de 3 mesos sense 
que s’hagin tramitat

17.245,56                  6   

DADES AGREGADES DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ORGANISMES AUTÒNOMS I E.P.E.


