INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE
L’EXERCICI 2018 (ACUMULAT A 30/09/2018)

Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació
previstes en la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de
subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto el següent
INFORME
L’article 4.1b) de l’Ordre HAP/2105/2012 centralitza l’obligació de la remissió de la
informació econòmico-financera de les Corporacions Locals en la intervenció la unitat
que n’exerceixi les funcions. Aquesta remissió al MINHAP s’ha de fer a través de
l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, abans del
darrer dia del mes següent a la finalització de cada trimestre. En el cas de les Entitats
sotmeses a Pressupost limitatiu/Comptabilitat Pública s’ha de comunicar la següent
informació: Actualització del pressupost en execució per a l’exercici corrent o, en el
seu cas, del prorrogat fins a l’aprovació del pressupost i detall de l’execució final de
cada trimestre vençut; Situació del romanent de tresoreria; Calendari i pressupost de
tresoreria; Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius; Informació que permeti
relacionar el saldo resultat d’ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de
finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC); i
Actualització de l’informe de la intervenció local de compliment dels objectius
d’estabilitat per al grup d’entitats del Sector Administracions Públiques (Corporació
Local d’acord amb la delimitació SEC aprovat pel Reglament (UE) Nº 549/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013).
No obstant, l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2015/2012 exclou les Corporacions Locals
de població no superior a 5.000 habitants de l’obligació de subministrament d’aquesta
informació, en els tres primers trimestres de cada any, excepte de la informació
relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de
l’endeutament en els pròxims deu anys.
S’adjunten les dades d’execució del pressupost corresponents al tercer trimestre 2018
(acumulat fins 30/09/2018).
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.
L’interventor,
EMILI SANTOS BACH

