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

Període analitzat: del 01/07/2012 al 30/09/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 23.713.677,26  100,00%          7.018   100,00%

Pagades dins de termini 20.437.867,97  86,19%          6.278   89,46%

Pagades fora de termini 3.275.809,29  13,81%             740   10,54%

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 428.631,00              342   

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 10.351,98                  5   

Sense justificar pel centre gestor -- --

1/7



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

Període analitzat: del 01/07/2012 al 30/09/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 3.254.396,88  100,00%             566   100,00%

Pagades dins de termini 1.537.278,92  47,24%             267   47,17%

Pagades fora de termini 1.717.117,96  52,76%             299   52,83%

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 44.343,04                14   

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 01/07/2012 al 30/09/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 831.173,76  100,00%             314   100,00%

Pagades dins de termini 793.441,54  95,46%             299   95,22%

Pagades fora de termini 37.732,22  4,54%               15   4,78%

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 142.013,48                47   

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 01/07/2012 al 30/09/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 172.111,01  100,00%               86   100,00%

Pagades dins de termini 165.822,74  96,35%               73   84,88%

Pagades fora de termini 6.288,27  3,65%               13   15,12%

Termini mig ponderat de pagament 23 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 139.906,81                  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
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/07/2012 al 30/09/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 0,00  -- 0,00  --

Pagades dins de termini 0,00  -- 0,00  --

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

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 01/07/2012 al 30/09/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.135.035,00  100,00%             351   100,00%

Pagades dins de termini 2.135.035,00  100,00%             351   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)
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/07/2012 al 30/09/2012
Termini de pagament vigent: 40 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 30.106.393,91  100,00% 8.335,00  100,00%

Pagades dins de termini 25.069.446,17  83,27% 7.268  87,20%

Pagades fora de termini 5.036.947,74  16,73% 1.067  12,80%

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 754.894,33              404   

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 10.351,98                  5   

Sense justificar pel centre gestor -- --

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