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

Període analitzat: del 01/01/2012 al 31/03/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 23.101.374,40  100,00%          6.427   100,00%

Pagades dins de termini 20.208.171,25  87,48%          5.835   90,79%

Pagades fora de termini 2.893.203,15  12,52%             592   9,21%

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 -- --

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

Període analitzat: del 01/01/2012 al 31/03/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.919.835,48  100,00%             587   100,00%

Pagades dins de termini 2.326.105,79  79,67%             524   89,27%

Pagades fora de termini 593.729,69  20,33%               63   10,73%

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 -- --

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

Període analitzat: del 01/01/2012 al 31/03/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 968.735,23  100,00%             510   100,00%

Pagades dins de termini 966.878,64  99,81%             506   99,22%

Pagades fora de termini 1.856,59  0,19%                 4   0,78%

Termini mig ponderat de pagament 18 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
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/01/2012 al 31/03/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 108.717,31  100,00%               62   100,00%

Pagades dins de termini 108.630,31  99,92%               60   96,77%

Pagades fora de termini 87,00  0,08%                 2   3,23%

Termini mig ponderat de pagament 11 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
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/01/2012 al 31/03/2012
Termini de pagament vigent: 40 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
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/01/2012 al 31/03/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.364.579,32  100,00%             504   100,00%

Pagades dins de termini 2.364.579,32  100,00%             504   100,00%

Pagades fora de termini                     -                  -                    -                  -     

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 -- --

Entitat:  E.P.E. XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL)
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/01/2012 al 31/03/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 29.463.241,74  100,00% 8.090  100,00%

Pagades dins de termini 25.974.365,31  88,16% 7.429  91,83%

Pagades fora de termini 3.488.876,43  11,84% 661  8,17%

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.
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