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

Període analitzat: del 01/04/2014 al 30/06/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 17.671.187,09  100,00%          5.838   100,00%

Pagades dins de termini 16.450.334,87  93,09%          5.384   92,22%

Pagades fora de termini 1.220.852,22  6,91%             454   7,78%

Termini mig ponderat de pagament  (*)                22 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 245.840,32                70   

(*) Termini calculat en dies naturals transcorreguts entre la data de recepció de la factura i la del seu pagament
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/04/2014 al 30/06/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.960.906,43  100,00%          1.306   100,00%

Pagades dins de termini 2.899.623,90  97,93%          1.272   97,40%

Pagades fora de termini 61.282,53  2,07%               34   2,60%

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 13.910,04                  2   

(*) Termini calculat en dies naturals transcorreguts entre la data de recepció de la factura i la del seu pagament

Entitat:  ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/04/2014 al 30/06/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 935.684,59  100,00%             733   100,00%

Pagades dins de termini 634.026,68  67,76%             503   68,62%

Pagades fora de termini 301.657,91  32,24%             230   31,38%

Termini mig ponderat de pagament  (*)                28 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 58.605,35                39   

(*) Termini calculat en dies naturals transcorreguts entre la data de recepció de la factura i la del seu pagament

Entitat:  O. A. INSTITUT DEL TEATRE
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/04/2014 al 30/06/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 284.770,39  100,00%               77   100,00%

Pagades dins de termini 283.144,55  99,43%               75   97,40%

Pagades fora de termini 1.625,84  0,57%                 2   2,60%

Termini mig ponderat de pagament  (*)                20 dies

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

 

(*) Termini calculat en dies naturals transcorreguts entre la data de recepció de la factura i la del seu pagament

Entitat:  O. A. PATRONAT D'APOSTES
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INFORME
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/04/2014 al 30/06/2014
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  (*)                dies

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

(*) Termini calculat en dies naturals transcorreguts entre la data de recepció de la factura i la del seu pagament

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 01/04/2014 al 30/06/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.834.818,06  100,00%          1.967   100,00%

Pagades dins de termini 2.704.544,56  95,40%          1.882   95,68%

Pagades fora de termini 130.273,50  4,60%               85   4,32%

Termini mig ponderat de pagament  (*)                28 dies

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

(*) Termini calculat en dies naturals transcorreguts entre la data de recepció de la factura i la del seu pagament

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

Període analitzat: del 01/04/2014 al 30/06/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 24.687.366,56  100,00%          9.921   100,00%

Pagades dins de termini 22.971.674,56  93,05%          9.116   91,89%

Pagades fora de termini 1.715.692,00  6,95%             805   8,11%

Termini mig ponderat de pagament  (*)                24 dies

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 318.355,71              111   

(*) Termini calculat en dies naturals transcorreguts entre la data de recepció de la factura i la del seu pagament

DADES AGREGADES DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ORGANISMES AUTÒNOMS I XAL
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