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

Període analitzat: del 01/10/2011 al 31/12/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 36.436.229,52  100,00%          9.367   100,00%

Pagades dins de termini 34.772.510,39  95,43%          9.072   96,85%

Pagades fora de termini 1.663.719,13  4,57%             295   3,15%

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 40.437,95                  5   

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 01/10/2011 al 31/12/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.765.143,50  100,00%             562   100,00%

Pagades dins de termini 1.961.704,71  70,94%             461   82,03%

Pagades fora de termini 803.438,79  29,06%             101   17,97%

Termini mig ponderat de pagament 46 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 7.099,90                  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 -- --

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 01/10/2011 al 31/12/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 831.738,82  100,00%             490   100,00%

Pagades dins de termini 831.738,82  100,00%             490   100,00%

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

Termini mig ponderat de pagament 14 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 0,00                 -     

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 01/10/2011 al 31/12/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 333.837,40  100,00%             105   100,00%

Pagades dins de termini 178.972,81  53,61%             100   95,24%

Pagades fora de termini 154.864,59  46,39%                 5   4,76%

Termini mig ponderat de pagament 89 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 0,00                 -     

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 01/10/2011 al 31/12/2011
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 01/10/2011 al 31/12/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.228.233,38  100,00%             425   100,00%

Pagades dins de termini 2.228.233,38  100,00%             425   100,00%

Pagades fora de termini                     -                  -                    -                  -     

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



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

Període analitzat: del 01/10/2011 al 31/12/2011
Termini de pagament vigent: 50 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 42.595.182,62  100,00% 10.949  100,00%

Pagades dins de termini 39.973.160,11  93,84% 10.548  96,34%

Pagades fora de termini 2.622.022,51  6,16% 401  3,66%

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 47.537,85                  7   

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.


