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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
 
Decret. L’Ordre del Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques 

HAP/2015/2012, d’1 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 els seus organismes i 
entitats dependents, obligacions de remissió d’informació amb caràcter periòdic i 
no periòdic. 

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/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 desembre, 
d’Estabilitat Pressupostaria, 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’informació de la normativa de desenvolupament de la LOEPSF. La gerència 
d’economia empresa i ocupació 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 Intervenció 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 Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació 
subministrada per la gerència d’economia empresa i ocupació.  

Barcelona, 15 de gener de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 36/13) 
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ANNEX 
 

Ternimi Matèria Informació Periodicitat 
Article 
Ordre 

Abans 14 de març 
Escenaris 
pressupostaris 

Marcs pressupostaris a mitjà termini (3 anys)incloent: 
- Objectius d’estabilitat i de deute 
- Projecció de les principals partides d’ingressos i despeses 
- Impacte de les mesures previstes 
- Supòsits en que es basa la previsió. 

anual 6 

En aprovar el 
pressupost 

Personal 

Informació sobre despeses de personal del pressupost i de la seva 
execució i liquidació anual/trim 7 

- Dels ens de l'inventari dels ens públics (GU separada) anual/trim 7 
- Retribucions bàsiques, complementàries, acció social, plans de 

pensions,    cotitzacions SS, indemnitzacions anual/trim 7 
- Efectius per classes de personal, inclosos alts càrrecs anual/trim 7 

Dotacions o plantilla pressupostària desglossat per orgànic anual/trim 7 
(veure quadre) anual/trim 7 

Un mes màxim 
des del fet 

Ens del sector 
públic 

Detall pel manteniment de la Base de Dades General d’Entitats Locals i 
de l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local. 
BDGEELL:Creació, extinció o modificació institucional, estatutària o 
financera de l'entitats vinculades dependents o en els que l’ajuntament 
participi. Inventari d’Ens del Sector Públic Local: àmbit subjectiu del 
Reglament Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària a les Entitats Locals.   

11 

Abans 30 
setembre 

Pressupost 
t+1 

Línies fonamentals pressupost t+1 o dels estats financers 

anual 
  
  

15.1 

Estat de previsió i situació deute 
Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses de les línies fonamentals del pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament calculada conforme normes SEC. 
S’afegirà informe de l’interventor del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat de la regla de la despesa i del límit del deute. 

Abans 30 de 
gener  

Pressupost 
aprovat 
Personal 

Pressupostos aprovats o pròrroga amb les modificacions derivades fins al 
nou pressupost, de tots els ens del grup 
Estats financers inicials entitats subjectes a l’Ordre. 
Annexos de personal 
Inversions previstes i les dels 3 anys següents amb la proposta de 
finançament. 
Estats de previsió de moviment i situació del deute. 
Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament 
calculada conforme a normes SEC 
Informació sobre el personal descrita a l’art.7.2 
S’afegirà informe de l’interventor d’avaluació del objectiu d’estabilitat, de 
la regla de la despesa i del límit del deute.  

anual 

15.2 
7.2 
7.4 i 
27 LO2/2012 

Informació sobre la despesa de personal descrita a l’art 7.4 (any 
anterior)  

Abans 30 de març 
Pressupost 
liquidat 
Personal 

Pressupostos liquidats i comptes anuals entitats sotmeses al PGCE 
 

Obligacions davant de tercers, vençudes, liquides, exigibles no 
imputades a pressupost 

anual 
 

15.3 

Situació a 31/12 del deute viu, inclosos els quadres d'amortització 

Informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos o 
despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament 
calculada conforme SEC 95 
S’afegirà informe intervenció sobre avaluació compliment objectiu 
estabilitat, regla  de despesa i límit de deute 

Abans 30 
octubre 

Pressupost 
liquidat 

Comptes anuals aprovats per junta general i informe auditoria 
de tots els ens del grup 
Compte general aprovat, incloent: 
-liquidació complerta del pressupost. 
-detall operacions no pressupostàries. 
-estat del deute, inclòs: 
     *deute ajornat amb convenis amb altres AAPP 
      * i avals anual 15.4 

Personal Informació sobre el personal citada més amunt (art 7 -1 i 2-) anual 15.4 
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* * * 

Ternimi Matèria Informació Periodicitat 
Article 
Ordre 

Fins 29 d’abril,  
30 de juliol i  
30 d’octubre 

Pressupost 
executat  

Actualització pressupost en execució amb modificacions 
pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d’any. 
Previsió ingressos i despeses entitats subjectes  PGCE, i els 
seus estats complementaris 

trimestral 16 

Obligacions davant de tercers, vençudes, liquides, exigibles no 
imputades a pressupost 

Informació que permeti relacionar el saldo resultat dels 
ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament calculada conforme normes SEC. 
S’afegirà actualització informe intervenció sobre avaluació 
compliment objectiu estabilitat, regla  de despesa i límit de 
deute 
 
Resum d’execució acumulada a final de cada trimestre, dels 
ingressos i despeses. Dels estats complementaris Indicant 
recaptació tant a corrent com a tancat i les desviacions 
respecte a les previsions 
Estat execució ingressos i despeses per a les entitats subjectes 
aPGCE 

Despeses 
pluriennals Situació compromisos de despesa pluriennals i execució de 

l'annex d'inversions i del seu finançament. 

Morositat Informe trimestral (art 4 Llei 15/2010) morositat 

Tresoreria 

 
Actualitzacions Pla de tresoreria i detall operacions de deute viu 
amb la següent informació: Calendari i pressupost tresoreria 
amb cobraments i pagaments mensuals per rúbriques incloent 
la previsió del mínim mensual de tresoreria. Previsió mensual 
d'ingressos. Saldo deute viu. Impacte mesures d'estalvi i 
mesures d'ingressos previstes i calendari previst d'impacte en 
el pressupost. Venciments mensuals de deute a curt i a llarg 
termini. Calendari i quanties de necessitats d'endeutament. 
Evolució saldo obligacions reconegudes pendents de pagament 
tant de l'exercici corrent com dels anys anteriors. Perfil del 
venciment del deute en els propers 10 anys 

Personal Informació sobre el personal citada més amunt (art 7 -1 i 2-) 

Un mes des del 
fet 

Operacions 
de préstec i 
emissions de 
deute 

Comunicació informació sobre: Subscripció, cancel·lacíó, 
modificació operació prèstec, crèdit o emissió de deute, avals, 
garanties, arrendament financer: Condicions d’operació i 
quadre amortització.    17 

Nombre d'efectius i retribucions 

Tipus efectius 
nombre 
efectius 

Retribucions 
 

bàsiques complementàries Plans pensions Cotitzacions SS Altres retribucions 
variables 

Alts càrrecs o assimilats 

Peronal directiu 

Funcionaris 

de carrera 

interins 

Personal eventual 

Personal fix 

Personal temporal 


