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

Període analitzat: del 01/04/2011 al 30/06/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 38.609.944,35  100,00%          8.914   100,00%

Pagades dins de termini 37.516.057,15  97,17%          8.721   97,83%

Pagades fora de termini 1.093.887,20  2,83%             193   2,17%

Termini mig ponderat de pagament 31 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 01/04/2011 al 30/06/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 3.701.246,36  100,00%             781   100,00%

Pagades dins de termini 2.579.094,46  69,68%             716   91,68%

Pagades fora de termini 1.122.151,90  30,32%               65   8,32%

Termini mig ponderat de pagament 60 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:  ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)



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

Període analitzat: del 01/04/2011 al 30/06/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 1.047.043,35  100,00%             525   100,00%

Pagades dins de termini 1.046.960,94  99,99%             524   99,81%

Pagades fora de termini 82,41  0,01%                 1   0,19%

Termini mig ponderat de pagament 16 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 01/04/2011 al 30/06/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 169.406,38  100,00%             102   100,00%

Pagades dins de termini 168.061,26  99,21%               99   97,06%

Pagades fora de termini 1.345,12  0,79%                 3   2,94%

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

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 01/04/2011 al 30/06/2011
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 01/04/2011 al 30/06/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.060.200,08  100,00%             429   100,00%

Pagades dins de termini 2.060.200,08  100,00%             429   100,00%

Pagades fora de termini                     -                  -                    -                  -     

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 -- --

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



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

Període analitzat: del 01/04/2011 al 30/06/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 45.587.840,52  100,00% 10.751  100,00%

Pagades dins de termini 43.370.373,89  95,14% 10.489  97,56%

Pagades fora de termini 2.217.466,63  4,86% 262  2,44%

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 -- --

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


