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

Període analitzat: del 01/01/2013 al 31/03/2013
Termini de pagament vigent: 30 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 20.844.426,72  100,00%          6.565   100,00%

Pagades dins de termini 14.644.306,47  70,26%          5.235   79,74%

Pagades fora de termini 6.200.120,25  29,74%          1.330   20,26%

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 587.801,57              202   

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 66.357,85              110   

Sense justificar pel centre gestor -- --
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/01/2013 al 31/03/2013
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.725.141,38  100,00%             721   100,00%

Pagades dins de termini 1.745.141,77  64,04%             606   84,05%

Pagades fora de termini 979.999,61  35,96%             115   15,95%

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 10.582,65                15   

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 8.872,96                  2   

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 01/01/2013 al 31/03/2013
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 864.852,95  100,00%             486   100,00%

Pagades dins de termini 770.454,12  89,08%             431   88,68%

Pagades fora de termini 94.398,83  10,92%               55   11,32%

Termini mig ponderat de pagament                      27 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 33.213,54                13   

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 01/01/2013 al 31/03/2013
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 146.297,22  100,00%               93   100,00%

Pagades dins de termini 105.769,64  72,30%               82   88,17%

Pagades fora de termini 40.527,58  27,70%               11   11,83%

Termini mig ponderat de pagament                      27 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
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/01/2013 al 31/03/2013
Termini de pagament vigent: 30 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

No hi ha operacions en el període analitzat
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/01/2013 al 31/03/2013
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 1.521.236,03  100,00%             833   100,00%

Pagades dins de termini 1.521.236,03  100,00%             833   100,00%

Pagades fora de termini 0,00               -                    -                  -     

Termini mig ponderat de pagament                      26 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 41.888,69                  6   

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:  XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL)
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/01/2013 al 31/03/2013
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 26.101.954,30  100,00%          8.698   100,00%

Pagades dins de termini 18.786.908,03  71,98%          7.187   82,63%

Pagades fora de termini 7.315.046,27  28,02%          1.511   17,37%

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 673.486,45              236   

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 75.230,81              112   

Sense justificar pel centre gestor -- --

DADES AGREGADES DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ORGANISMES AUTÒNOMS I XAL
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