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

Període analitzat: del 01/01/2011 al 31/03/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 38.356.826,02  100,00%        10.142   100,00%

Pagades dins de termini 35.339.480,44  92,13%          9.721   95,85%

Pagades fora de termini 3.017.345,58  7,87%             421   4,15%

Termini mig ponderat de pagament 33 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

Amb justificació del centre gestor -- --

Sense justificar pel centre gestor -- --



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

Període analitzat: del 01/01/2011 al 31/03/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.230.709,26  100,00%             951   100,00%

Pagades dins de termini 1.184.149,45  53,08%             785   82,54%

Pagades fora de termini 1.046.559,81  46,92%             166   17,46%

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 945.844,47                  6   

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

Amb justificació del centre gestor -- --

Sense justificar pel centre gestor -- --

Entitat:  ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)



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

Període analitzat: del 01/01/2011 al 31/03/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 1.357.173,96  100,00%             708   100,00%

Pagades dins de termini 1.276.983,38  94,09%             678   95,76%

Pagades fora de termini 80.190,58  5,91%               30   4,24%

Termini mig ponderat de pagament 29 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

Amb justificació del centre gestor -- --

Sense justificar pel centre gestor -- --

Entitat:  O. A. INSTITUT DEL TEATRE



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

Període analitzat: del 01/01/2011 al 31/03/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 87.367,63  100,00%               68   100,00%

Pagades dins de termini 86.871,35  99,43%               67   98,53%

Pagades fora de termini 496,28  0,57%                 1   1,47%

Termini mig ponderat de pagament 17 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

Amb justificació del centre gestor -- --

Sense justificar pel centre gestor -- --

Entitat:  O. A. PATRONAT D'APOSTES



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

Període analitzat: del 01/01/2011 al 31/03/2011
Termini de pagament vigent: 50 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

Amb justificació del centre gestor -- --

Sense justificar pel centre gestor -- --

Entitat:  O. A. FUNDACIÓ PÚBLICA CASA DE CARITAT



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

Període analitzat: del 01/01/2011 al 31/03/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 1.891.012,90  100,00%             386   100,00%

Pagades dins de termini 1.891.012,90  100,00%             386   100,00%

Pagades fora de termini                     -                  -                    -                  -     

Termini mig ponderat de pagament 35 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 17.852,54                  2   

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

Amb justificació del centre gestor 16.817,13                  4   

Sense justificar pel centre gestor -- --

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



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

Període analitzat: del 01/01/2011 al 31/03/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 43.923.089,77  100,00% 12.255  100,00%

Pagades dins de termini 39.778.497,52  90,56% 11.637  94,96%

Pagades fora de termini 4.144.592,25  9,44% 618  5,04%

Termini mig ponderat de pagament 34 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 963.697,01                  8   

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

Amb justificació del centre gestor 16.817,13                  4   

Sense justificar pel centre gestor -- --

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


