� , 1111 Ajuntament
----.U
de Barcelona

DECRET
L'Ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques HAP/2015/2012, d'l d'octubre, desenvolupa el
procediment, contingut i freqüència de subministrament i publicació d'informació econòmic-financera
prevista a la Llei Orgànica. 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
L'esmentada normativa estableix per a les entitats locals i el seus organismes
obligacions de remissió d'informació amb caràcter periòdic i no periòdic.

entitats dependents,

En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona i
l'article 22 del Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Barcelona, i en compliment d'allò disposat al capítol
IV de l'Ordre HAP HAP/2015/2012
DISPOSO,

•

Primer.- Que els Organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils,
consorcis, fundacions, entitats sense ànim de lucre i altres ens que pertanyin a l'Ajuntament de
Barcelona, inclosos a l'Inventari d'Ens del Sector Públic Local regulat pel Reial Decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s 'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
----------uesgmh�&-,---d,!_Ji,stabilitat-l'ressupostaria, remetin a la. gerència d'economia empresa i ocupació les
dades necessàries relatives als seus pressupostos, deute i personal, signades pel gerent responsable,
per tal de poder donar compliment als requeriments d'ii:i.formació de la normativa de
desenvolupament de la LOEPSF. La gerència d'economia empresa i ocupa¿ió facilitarà als ens·
dependents models de formularis i reclamarà les dades amb prou antelació per tal d'acomplir amb
les obligacions.
Els Organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils, consorcis,
fundacions, entitats sense ànim de lucre i altres ens que pertanyin a l'Ajuntament de Barcelona,
inclosos a l'Inventari d'Ens del Sector Públic Local, facilitaran a la gerència d'economia empresa i
ocupació la informació periòdicament i amb l'antelació necessària, per a tot allò que correspongui,
d'acord amb les taules annexes.
La remissió d'informació en matèria de personal es realitzarà també, amb la mateixa antelació, a la
Int�rvenció General.
Segon.- La gerència d'economia empresa i ocupació centralitzarà l'esmentada informació i remetrà
a la Intervenció General la informació a què es refereix l'Ordre HAP/2015/2012, i que s'adjunta
com document annex, amb una.antelació mínima de 10 dies naturals, a les dates fixades com a data
límit per a la remissió.
Tercer.- Que la Intervenció General comuniqui, en compliment de l'article 4.1.b) de la LOEPSF al
Mini eri 'Hisenda i Administracions Públiques la informació subministrada per la gerència
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