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

Període analitzat: del 01/07/2011 al 30/09/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 30.615.509,86  100,00%          7.115   100,00%

Pagades dins de termini 27.584.370,13  90,10%          6.273   88,17%

Pagades fora de termini 3.031.139,73  9,90%             842   11,83%

Termini mig ponderat de pagament 30 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 279.659,97                98   

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 01/07/2011 al 30/09/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 3.404.877,90  100,00%             720   100,00%

Pagades dins de termini 2.613.865,08  76,77%             632   87,78%

Pagades fora de termini 791.012,82  23,23%               88   12,22%

Termini mig ponderat de pagament 51 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 589.139,75                19   

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 98.243,29                  5   

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 01/07/2011 al 30/09/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 705.904,95  100,00%             384   100,00%

Pagades dins de termini 691.566,17  97,97%             381   99,22%

Pagades fora de termini 14.338,78  2,03%                 3   0,78%

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 4.080,00                  1   

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 01/07/2011 al 30/09/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 182.396,09  100,00%               75   100,00%

Pagades dins de termini 182.396,09  100,00%               75   100,00%

Pagades fora de termini 0,00  0,00%                -     0,00%

Termini mig ponderat de pagament 8 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 136.627,74                  1   

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 01/07/2011 al 30/09/2011
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 01/07/2011 al 30/09/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 1.905.208,21  100,00%             341   100,00%

Pagades dins de termini 1.905.208,21  100,00%             341   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 01/07/2011 al 30/09/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 36.813.897,01  100,00% 8.635  100,00%

Pagades dins de termini 32.977.405,68  89,58% 7.702  89,20%

Pagades fora de termini 3.836.491,33  10,42% 933  10,80%

Termini mig ponderat de pagament 32 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 1.009.507,46              119   

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 98.243,29                  5   

Sense justificar pel centre gestor -- --

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


