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M. ALBA ARRUFAT VILAGINÉS, Secretària-Interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola (Anoia)

C E R T I F I C A: Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en data 16 de novembre de 2022, va donar 
compte dels següents A C O R D S:

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIO DE LA LLEI 2/2012 LOESPSF, DESENVOLUPADA PER 
L’ORDRE HAP/2105/2012 I MODIFICADA PER L’ORDRE HAP/2082/2014  CORRESPONENT 
AL 3ER. TRIMESTRE 2022

LEGISLACIÓ APLICABLE:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals (en endavant RDL 2/2004).
- RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988.
- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals.
-  Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat  pressupostària i sostenibilitat financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

ANTECEDENTS:

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en 
endavant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment  de comptes  i el control de la 
gestió pública per  contribuir a generar confiança en el correcte funcionament del sector públic.

La importància d’aquest principi ha portat al legislador a establir en l’article 6 de la LOEPSF, 
l’obligació de les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions de l’esmentada Llei, de les normes i acords que s’adoptin en el 
seu desenvolupament i garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com 
la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades.

Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’article 6 de la LOEPSF, l’ha 
realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, recollit a 
l’article 16.

Els articles 14 i 16 d’aquesta Ordre, sobre les obligacions mensuals i trimestrals de 
subministrament d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, han entrat 
en vigor el dia 1 de gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre i 
han estat modificades  per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
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Atès que l’article 4 de l’Ordre HAP/2105/2012, imposa la centralització del compliment de 
l’obligació de remissió i recepció d’informació “En las Corporacions locals, la intervenció o unitat 
que exerceixi les seves funcions”

Per tots aquests fets i fonaments de dret s’emet el següent

INFORME:

Compliment de l’obligació de remissió d’informació

De conformitat amb l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenvolupament del mateix realitzat 
per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16, 
aquesta intervenció ha complert amb l’obligació de remissió  de la informació trimestral 
corresponent al tercer trimestre de 2022 en temps i forma, el dia 31 d’octubre de 2022. S’ha enviat 
la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant 
la plataforma telemàtica habilitada a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/.

Justificació de l’informe i de donar coneixement al Ple

Per a subministrar la informació requerida corresponent al tercer trimestre de 2022, malgrat que la 
normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un informe ni el seu posterior tractament, 
aquesta intervenció considera necessari l’elaboració del present informe que resumeix la 
informació enviada, que recull les actualitzacions del pla de tresoreria  i el detall de les 
operacions del deute viu.

Cal destacar que la pròpia plataforma telemàtica habilitada per l’enviament de la informació, recull 
en l’apartat 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necessitat de donar trasllat al Ple de la 
Corporació del resultat de l’informe d’avaluació. El capítol IV de la LOEPSF regula les  mesures 
preventives, correctives i coercitives que el Govern, a proposta del Ministeri, podria imposar a les 
entitats locals, quan hi hagués un risc d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de 
deute públic o de la regla de la despesa al tancament de l’exercici i les limitacions pressupostàries 
futures que això generaria.

Per tot això es considera necessari donar compte del present informe al Ple de la Corporació pel 
seu coneixement i efectes oportuns.

Contingut de la Informació

La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de remissió, és una part del que 
es recull a l’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i s’ha materialitzat en els 
formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals, 
complimentats a través de l’Oficina Virtual abans esmentada.

El Consell de Ministres a la reunió de 27 d'abril de 2021 va adoptar un Acord pel qual aprovava el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a Espanya. A fi d'obtenir informació sobre els 
recursos obtinguts dels Fons Europeus i la seva aplicació per part de les Corporacions Locals 
inclou uns nous  formularis, la major part dels quals fa referència als fons del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR).

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/
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L’acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre del 2020 va suspendre les regles fiscal per als 
exercicis 2020 i 2021. Posteriorment i amb vistes als plans pressupostaris de 2022, un nou Acord 
del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021 va acordar el manteniment d’aquesta suspensió 
per a l’exercici 2022, que el Congres de Diputats ratifica el 13 de setembre de 2021. Per tant, els 
informes d’avaluació aplicats des de l’entrada en vigor de la LOEPSF són merament informatius 
per aquest exercici.

▪ La suspensió de les regles fiscals per al 2022 ha motivat la modificació del contingut de la 
informació que recullen alguns formularis

▪ L’informe de l’avaluació del conjunt d’entitats format per l’entitat principal i els ens dependents 
per el tercer trimestre de 2022 inclou l’anàlisi del compliment del nivell de deute viu que serà 
merament informatiu.

S’adjunta còpia dels formulacions que s’han enviat.

I perquè així consti, per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a els Hostalets de Pierola, a la 
data de la signatura electrònica
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