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

Període analitzat: del 01/07/2014 al 30/09/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 24.023.840,76  100,00%          6.674   100,00%
Pagades dins de termini 23.640.359,21  98,40%          6.527   97,80%
Pagades fora de termini 383.481,55  1,60%             147   2,20%

Termini mig ponderat de pagament         25,49 dies  (*)

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 318.368,89                85   

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

Període analitzat: del 01/07/2014 al 30/09/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 2.761.942,58  100,00%          1.098   100,00%
Pagades dins de termini 2.655.369,31  96,14%          1.068   97,27%
Pagades fora de termini 106.573,27  3,86%               30   2,73%

Termini mig ponderat de pagament         31,73 dies  (*)

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 66.321,56                24   

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

Període analitzat: del 01/07/2014 al 30/09/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 772.142,95  100,00%             559   100,00%
Pagades dins de termini 393.381,74  50,95%             332   59,39%
Pagades fora de termini 378.761,21  49,05%             227   40,61%

Termini mig ponderat de pagament         32,09 dies  (*)

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 32.143,05                17   

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

Període analitzat: del 01/07/2014 al 30/09/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 196.413,30  100,00%               93   100,00%
Pagades dins de termini 193.638,43  98,59%               81   87,10%
Pagades fora de termini 2.774,87  1,41%               12   12,90%

Termini mig ponderat de pagament         21,63 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 TRIMESTRAL
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/07/2014 al 30/09/2014
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 TRIMESTRAL
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/07/2014 al 30/09/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 3.004.945,26  100,00%          1.745   100,00%
Pagades dins de termini 2.898.240,51  96,45%          1.661   95,19%
Pagades fora de termini 106.704,75  3,55%               84   4,81%

Termini mig ponderat de pagament         30,79 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 TRIMESTRAL
sobre el compliment dels terminis de pagament (Llei 15/2010)

Període analitzat: del 01/07/2014 al 30/09/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 30.759.284,85  100,00%        10.169   100,00%
Pagades dins de termini 29.780.989,20  96,82%          9.669   95,08%
Pagades fora de termini 978.295,65  3,18%             500   4,92%

Termini mig ponderat de pagament         26,71 dies  (*)

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 416.833,50              126   

(*) 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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