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

Període analitzat: del 01/10/2014 al 31/12/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Entitat:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 41.490.000,70  100,00%        10.868   100,00%
Pagades dins de termini 40.729.072,85  98,17%        10.681   98,28%
Pagades fora de termini 760.927,85  1,83%             187   1,72%

Termini mig ponderat de pagament         21,6 dies  (*)

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 64.135,35                15   

(*) 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 01/10/2014 al 31/12/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 1.962.876,58  100,00%             822   100,00%
Pagades dins de termini 1.856.785,20  94,60%             751   91,36%
Pagades fora de termini 106.091,38  5,40%               71   8,64%

Termini mig ponderat de pagament         35,45 dies  (*)

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 33.064,51                  6   

(*) 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 01/10/2014 al 31/12/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 963.332,98  100,00%             569   100,00%
Pagades dins de termini 703.446,38  73,02%             470   82,60%
Pagades fora de termini 259.886,50  26,98%               99   17,40%

Termini mig ponderat de pagament         30,77 dies  (*)

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 2.568,01                  5   

(*) 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 01/10/2014 al 31/12/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 117.590,31  100,00%               76   100,00%
Pagades dins de termini 117.412,44  99,85%               74   97,37%
Pagades fora de termini 177,87  0,15%                 2   2,63%

Termini mig ponderat de pagament         22,31 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 01/10/2014 al 31/12/2014
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 01/10/2014 al 31/12/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 3.507.250,76  100,00%          1.757   100,00%
Pagades dins de termini 3.429.869,21  97,79%          1.716   97,67%
Pagades fora de termini 77.381,55  2,21%               41   2,33%

Termini mig ponderat de pagament         32,3 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 01/10/2014 al 31/12/2014
Termini de pagament vigent: 30 dies

Import EUR % Nombre %

TOTAL obligacions pagades en el període 48.041.051,33  100,00%        14.092   100,00%
Pagades dins de termini 46.836.586,08  97,49%        13.692   97,16%
Pagades fora de termini 1.204.465,25  2,51%             400   2,84%

Termini mig ponderat de pagament         23,13 dies  (*)

Import EUR Nombre
Obligacions que el darrer dia del període analitzat estan 
pendents de pagament i incompleixen el termini 99.767,87                26   

(*) 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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