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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
7300 Ordre HAP/1287/2015, de 23 de juny, per la qual es determinen la informació i 

els procediments de remissió que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques ha de tenir amb caràcter permanent a disposició de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal.

L’article 4.2 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, preveu que l’Autoritat ha de tenir a la seva 
disposició la informació economicofinancera relativa a les diferents administracions 
públiques. Amb la finalitat de garantir l’eficiència i evitar duplicitats en la remissió 
d’informació, l’accés a la informació s’ha de fer preferentment a través del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, sense perjudici que es pugui requerir directament 
informació addicional a les corresponents administracions públiques, en concret quan la 
informació obtinguda a través del Ministeri no sigui suficient, completa o requereixi algun 
aclariment.

Així mateix, es preveu que mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, previ informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, es determinin 
les dades i els documents i els procediments de remissió, inclosos els telemàtics, que el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter permanent a 
disposició d’aquesta Autoritat.

D’altra banda, l’article 6 de l’Estatut orgànic de l’Autoritat, regulat al Reial decret 
215/2014, de 28 de març, pel qual s’aprova l’Estatut orgànic de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, estableix que mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, previ informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal, es determinin les dades, els documents i els procediments de remissió, inclosos els 
telemàtics, que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter 
permanent a disposició d’aquesta Autoritat, així com l’accés d’aquesta a la informació 
addicional que pugui requerir.

Aquesta Ordre té com a objecte el desplegament del que assenyalen els preceptes 
esmentats de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, i de l’Estatut orgànic amb el 
doble propòsit de garantir, d’una banda, l’accés de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal a tota la informació que sigui necessària per acomplir les seves 
funcions i, de l’altra, de coordinar els fluxos d’informació a aquesta Autoritat amb els ja 
existents entre les administracions públiques als efectes d’evitar l’aparició de duplicitats i 
ineficiències.

Sobre això s’assenyala que una gran quantitat de la informació de les administracions 
territorials la remissió de les quals a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal 
regula aquesta Ordre, a través de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques, ja és objecte de remissió per part d’aquestes al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, com a conseqüència de l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

L’Ordre s’articula en cinc capítols. El primer, «Disposicions generals», assenyala el 
canal preferent de relació de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal amb les 
administracions públiques a través de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la informació 
de la qual s’ha de posar a disposició permanent de l’Autoritat amb caràcter general. 
D’aquesta manera, es posa al servei d’aquesta l’important exercici de transparència, 
centralització i tractament sistemàtic de la informació economicofinancera del sector públic 
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impulsat i materialitzat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions des de l’aprovació de la 
Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Així mateix, amb 
això es canalitza de manera eficient la informació referida a les administracions públiques 
que obté el Ministeri d’Hisenda i Administracions Territorials en aplicació de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i s’evita a la resta d’administracions públiques la duplicació 
innecessària dels canals de subministrament d’informació.

Així mateix, l’Ordre regula l’accés a informació addicional per part de l’Autoritat, i 
estableix el procediment, la forma de sol·licitud i de remissió de les noves dades, els 
terminis de subministrament i els supòsits en què s’ha de facilitar la informació requerida 
per l’Autoritat, d’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, 
de creació de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, i el Reial decret 215/2014, 
de 28 de març.

En els capítols II, III i IV de l’Ordre es detalla de manera exhaustiva la informació 
economicofinancera de l’Administració Central i de la Seguretat Social, així com informació 
agregada de totes les administracions públiques, de les comunitats autònomes i 
corporacions locals, respectivament, de la qual ha de disposar de manera permanent 
l’Autoritat. Així, els articles 5 a 12 recullen un ampli ventall d’informació, dades i informes 
l’anàlisi dels quals permet una comprensió profunda de la situació econòmica, financera i 
pressupostària de cadascun dels nivells d’Administració.

Finalment, el capítol V de l’Ordre regula la sol·licitud d’informació per part de l’Autoritat 
a un departament ministerial o administració territorial una vegada que aquesta informació 
no s’hagi pogut obtenir pel canal preferent de la Central d’informació economicofinancera 
de les administracions públiques. Com a garantia de la coordinació en els fluxos 
d’informació i de la fiabilitat de la informació posada a disposició de l’Autoritat a través 
d’aquesta via, aquesta ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
la informació obtinguda així. Finalment, es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació de les activitats en matèria de relacions internacionals que 
estableix l’article 7.1 del Reial decret 215/2014, de 28 de març.

L’Ordre es completa amb una disposició addicional única i dues disposicions finals. 
Mitjançant la disposició addicional, que regula les obligacions de publicació de les 
operacions no financeres de l’Administració central i del subsector de la Seguretat Social 
així com de la informació relativa a passius contingents de les administracions públiques, 
es completa la transposició al dret espanyol de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 
de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels estats 
membres. Les disposicions finals, per la seva banda, estableixen la incorporació parcial al 
dret espanyol de l’esmentada Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 
2011, i l’entrada en vigor de l’Ordre l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Accés general a la informació economicofinancera per part de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de tenir accés a la informació 
economicofinancera corresponent a qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2 de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
elaborada en compliment de la Llei esmentada o d’altres disposicions legals o 
reglamentàries. Aquest accés no afecta la informació que tingui caràcter auxiliar o de 
suport com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i 
informes interns o entre òrgans o entitats administratives.

2. Totes les entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal li han de prestar el suport, el concurs, l’auxili i la col·laboració que li 
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siguin necessaris, i li han de facilitar la documentació necessària per a l’exercici adequat 
de les seves funcions, en els termes que preveu aquesta Ordre.

Article 2. Relacions entre l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal i la Central 
d’informació economicofinancera de les administracions públiques.

1. L’accés de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal a la informació a què 
es refereix l’article anterior s’ha de fer a través del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, i la unitat d’enllaç del Ministeri és la Central d’informació economicofinancera 
de les administracions públiques, dependent de la Subdirecció General de Coordinació de 
la Informació Economicofinancera.

2. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de tenir accés amb caràcter 
permanent a la informació que l’esmentada Central d’Informació proveeixi d’acord amb el 
que disposa l’article 28 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

3. Així mateix, l’Autoritat pot sol·licitar l’accés a informació addicional, de conformitat 
amb el que estableix l’article 5.

Article 3. Remissió de documentació objecte d’informes.

1. La remissió de la documentació objecte dels informes que regulen els articles 14, 
15, 16, 18, 19, 20 i 22 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de 
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l’ha de fer l’Administració competent a 
l’Autoritat amb antelació suficient per a l’emissió dels informes esmentats, i no és 
necessària, per tant, una sol·licitud de remissió per part de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal.

2. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de publicar a la seva pàgina 
web un calendari amb la data límit de remissió d’informació completa disponible per part 
de les administracions públiques necessària per a l’emissió dels seus informes.

3. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, mitjançant resolució del seu 
president, pot aprovar, per a cadascun dels informes que hagi d’emetre, una relació oficial 
d’informació requerida.

Article 4. Mitjans de remissió de la informació.

1. La remissió o posada a disposició de la documentació i informació per part del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal s’ha de fer a través de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques en castellà i per mitjans electrònics, llevat que per raons 
excepcionals i justificades l’Autoritat autoritzi la seva remissió per altres mitjans o idioma.

2. La remissió d’informació a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal l’ha 
d’efectuar el responsable de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques mitjançant signatura electrònica avançada basada en un 
certificat reconegut, d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura 
electrònica, excepte en els casos en què s’acordi que no és necessària la seva utilització.

3. La remissió o posada a disposició de la informació a l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal s’ha d’efectuar en el format en què estigui disponible la informació 
d’origen a la Central d’informació economicofinancera de les administracions públiques.

En tot cas, l’Autoritat, previ acord amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, pot definir i exigir que la informació sol·licitada s’aporti en un determinat format 
per facilitar-ne el tractament i l’anàlisi.

4. No obstant això, la remissió d’informació es pot substituir per un sistema d’accés 
remot per part de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal als continguts que 
publiqui la Central d’informació economicofinancera de les administracions públiques.

5. D’acord amb el que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de 
novembre, així com l’article 10 del Reial decret 215/2014, de 28 de març, pel qual s’aprova 
l’Estatut orgànic de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l’adopció de qualsevol 
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acord, programa o projecte que hagi rebut l’informe de l’Autoritat requereix que, de manera 
expressa, inclogui aquesta circumstància en el mateix text, i indiqui si ha estat avalat per 
l’Autoritat o no, així com la menció expressa al caràcter preceptiu i no vinculant d’aquests 
informes. Si l’Administració o l’entitat destinatària de l’informe s’aparta de les 
recomanacions que l’Autoritat hagi formulat expressament en el seu informe, en relació 
amb l’objecte d’aquest, ho ha de motivar en un informe i incorporar-lo a l’expedient 
corresponent, la qual cosa s’ha de comunicar a l’Autoritat.

Article 5. Procediment per atendre els requeriments d’informació addicional fets per 
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

1. Segons el que estableix l’article 2.3, l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal pot sol·licitar informació addicional si la informació pública disponible a través del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques no és suficient, completa o requereix algun 
aclariment.

2. La sol·licitud d’informació addicional s’ha de fer, en primer terme, a la Central 
d’informació economicofinancera de les administracions públiques.

3. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’adreçar la seva sol·licitud 
per mitjans electrònics a la Central d’informació economicofinancera mitjançant la signatura 
electrònica avançada del seu president, amb indicació de la disposició legal o reglamentària 
que determini l’elaboració de la informació sol·licitada així com la motivació de la sol·licitud 
en relació amb un informe determinat per la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, o 
per una opinió o estudi, la realització del qual hagi estat acordada formalment d’acord amb 
el que disposa el Reial decret 215/2014, de 28 de març, pel qual s’aprova l’Estatut orgànic 
de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

4. La Central d’informació economicofinancera de les administracions públiques ha 
de remetre o posar a disposició la informació sol·licitada en el termini fixat per l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, que no pot ser inferior a cinc dies ni superior a 
quinze. Si l’Autoritat no fixa cap termini per a la remissió de la informació, aquesta s’ha de 
remetre en un termini de deu dies hàbils. La Central d’informació economicofinancera de 
les administracions públiques ha de motivar per què no es pot subministrar únicament per 
les causes següents:

a) La informació sol·licitada té la consideració de caràcter auxiliar o de suport o es 
tracta d’informació continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i 
informes interns o entre òrgans o entitats administratives.

b) L’elaboració de la informació sol·licitada no està motivada en una disposició legal 
o reglamentària.

c) La informació sol·licitada està motivada en una disposició legal o reglamentària, 
però se sol·licita en un moment anterior al que la normativa vigent estableix per a la seva 
elaboració. En aquest cas, s’ha de comunicar a l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal la data en què aquesta informació serà pública i disponible.

d) Quan es tracti d’informació referida a les comunitats autònomes o corporacions 
locals, si aquestes no han subministrat prèviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques la informació esmentada.

5. L’Autoritat pot adreçar una sol·licitud d’informació a un altre departament ministerial 
o a l’Administració territorial corresponent quan s’hagi sol·licitat prèviament al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques de conformitat amb aquest article i no hagi rebut la 
informació per una causa diferent de les que assenyalen les lletres a), b) i c) de l’apartat 
anterior. En tot cas, la sol·licitud feta a altres departaments ministerials o administracions 
territorials ha de ser motivada de conformitat amb el que disposa l’apartat 3 d’aquest article 
i s’hi ha de fer constar que hi ha hagut una sol·licitud prèvia a la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques.
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CAPÍTOL II

Informació de l’Administració central i de la Seguretat Social

Article 6. Informació de l’Administració central i de les administracions de Seguretat 
Social en termes de comptabilitat nacional.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter permanent 
a disposició de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal la següent informació 
economicofinancera en termes de comptabilitat nacional de l’Administració central i de les 
administracions de Seguretat Social, així com la informació consolidada o agregada del 
conjunt de les administracions públiques o dels seus subsectors en els terminis i amb el 
detall amb què aquesta informació estigui disponible a la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques:

a) Amb caràcter mensual, dades consolidades de l’Administració central, comunitats 
autònomes i administracions de Seguretat Social. En particular, informació mensual de les 
operacions no financeres dutes a terme per l’agregat dels subsectors Administració central, 
comunitats autònomes i administracions de Seguretat Social, d’acord amb els criteris de 
comptabilitat nacional.

b) Amb caràcter mensual, operacions no financeres del subsector Administració 
central. En particular, informació mensual de les operacions no financeres dutes a terme 
pel subsector Administració central, d’acord amb els criteris de comptabilitat nacional.

c) Amb caràcter mensual, operacions no financeres del subsector administracions de 
Seguretat Social. En particular, informació mensual de les operacions no financeres dutes 
a terme pel subsector administracions de Seguretat Social, d’acord amb els criteris de 
comptabilitat nacional.

d) Amb caràcter mensual, relació de les dades pressupostàries basades en la 
comptabilitat pública de les unitats que componen el sector administracions públiques per 
als subsectors de l’Administració central i les administracions de Seguretat Social en 
compliment de l’article 3.2 de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 
2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels estats membres.

e) Amb caràcter trimestral, operacions no financeres de les administracions públiques 
en termes de comptabilitat nacional.

f) Amb caràcter anual, operacions no financeres en termes de comptabilitat nacional 
corresponents al conjunt de les administracions públiques i de cada subsector.

g) Amb caràcter anual, informació en termes de comptabilitat nacional d’impostos i 
cotitzacions socials de les administracions públiques.

h) Amb caràcter anual, classificació funcional de la despesa de les administracions 
públiques d’acord amb els criteris de comptabilitat nacional.

i) Informació relativa a les notificacions a la Unió Europea en matèria de dèficit i deute 
públic en el context del procediment de dèficit excessiu, una vegada siguin publicades.

Article 7. Informació d’execució pressupostària de l’Administració central i els seus 
organismes.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques té a disposició de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal amb caràcter permanent la següent informació 
economicofinancera relativa a l’execució pressupostària del sector públic estatal:

1. Informació mensual que hagi de posar a disposició de les Corts Generals la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat de conformitat amb el que disposa l’article 
135 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i que de conformitat 
amb l’Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració General de l’Estat, es compon de la informació següent:
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a) Pressupost de despeses: per al pressupost de despeses de l’exercici en curs, i per 
a cadascuna de les classificacions pressupostàries, orgànica, per programes i econòmica, 
les quals s’han de detallar al nivell de secció, política de despesa i article, ha de presentar 
la informació que estableix el Pla general de comptabilitat pública per a l’Estat «Liquidació 
del pressupost de despeses». En particular:

1r Els crèdits pressupostaris definitius, i diferenciar-los segons es corresponguin amb 
els aprovats en el pressupost inicial o els procedents de posteriors modificacions a aquest.

2n Les despeses compromeses.
3r Les obligacions reconegudes netes.
4t Els pagaments fets.
5è Les obligacions pendents de pagament.
6è Els romanents de crèdit.

La informació anterior s’ha de referir a la totalitat de les operacions que s’hagin fet des 
de l’inici de l’exercici fins a la fi del període a què aquesta es refereixi.

b) Modificacions als crèdits del pressupost de despeses: amb el mateix nivell de 
desagregació que estableix la lletra a) anterior, s’han de mostrar les modificacions 
autoritzades als crèdits inicials del pressupost de despeses que s’hagin produït durant el 
període a què la informació es refereixi, amb detall de:

1r Crèdits extraordinaris.
2n Suplements de crèdit.
3r Ampliacions de crèdit.
4t Transferències de crèdit, amb distinció entre positives i negatives.
5è Incorporacions de romanents de crèdit.
6è Crèdits generats per ingressos.
7è Baixes per anul·lació i rectificació.
8è Redistribució de crèdits.
9è Total modificacions.

c) Execució del pressupost d’ingressos: per al pressupost d’ingressos de l’exercici 
que es tanca, i per a cadascun dels articles que configuren la classificació econòmica 
d’aquest, ha de presentar la informació que estableix el Pla general de comptabilitat 
pública per a l’Estat «Liquidació del pressupost d’ingressos». En particular:

1r Les previsions pressupostàries definitives, i diferenciar-les segons es 
corresponguin amb les inicialment aprovades en el pressupost o amb posteriors 
modificacions d’aquest.

2n Els drets reconeguts nets.
3r La recaptació neta.
4t Els drets pendents de cobrament.
5è L’excés o defecte de previsió. Aquesta informació només s’ha d’elaborar referida 

a 31 de desembre.

La informació anterior s’ha de referir a la totalitat de les operacions que s’hagin fet des 
de l’inici de l’exercici fins a la fi del període a què aquesta es refereixi.

d) Resultat pressupostari de l’exercici.
e) Moviment de tresoreria: aquesta informació ha de posar de manifest els pagaments 

i cobraments fets fins al final del període a què es refereixi, i els ha de detallar segons la 
seva naturalesa econòmica i el seu caràcter pressupostari o no pressupostari; en els 
pressupostaris ha de diferenciar-los segons corresponguin a pressupost corrent o a 
pressupostos tancats.

2. Informació mensual relativa a les operacions d’execució del pressupost de l’Estat 
i de les seves modificacions, i operacions de tresoreria, i de la resta que es considerin 
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d’interès general de conformitat amb el que disposa l’article 136 de la Llei 47/2003, de 26 
de novembre.

3. Informació relativa al grau d’execució de la inversió amb el detall de la distribució 
territorial de l’Estat i els seus organismes autònoms, en els termes i la periodicitat que 
determini la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici.

4. Informació anual de la liquidació dels pressupostos generals de l’Estat, i ha de 
diferenciar entre la liquidació del pressupost de l’Administració General de l’Estat, la dels 
organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics amb crèdits del seu 
pressupost de despeses de caràcter limitador i la corresponent als pressupostos 
d’explotació i capital.

Article 8. Informació relativa als pressupostos generals de l’Estat i del procés 
pressupostari.

1. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter 
permanent a disposició de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal tota la 
documentació que d’acord amb el que disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, hagi 
de formar part dels pressupostos generals de l’Estat, referida tant als pressupostos 
generals de l’Estat aprovats per les Corts Generals com al projecte remès pel Govern.

2. Així mateix, s’ha de posar a disposició permanent de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal la següent informació relativa al procés pressupostari de cada 
exercici:

a) El Programa d’estabilitat del Regne d’Espanya aprovat pel Govern cada exercici, 
que inclou el pla pressupostari a mitjà termini a què es refereix l’article 29 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

b) Els acords del Consell de Ministres de cada exercici pels quals s’estableixen els 
objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa de les administracions 
públiques, de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril.

c) L’Acord del Consell de Ministres de cada exercici pel qual es determina el límit de 
despesa no financera de l’Estat de conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

d) El Pla pressupostari del Regne d’Espanya de cada exercici en el marc del que 
disposa el Reglament (UE) 473/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
de 2013, sobre disposicions comunes per al seguiment i l’avaluació dels projectes de plans 
pressupostaris i per a la correcció del dèficit excessiu dels estats membres de la zona de 
l’euro.

e) Els informes de compliment dels objectius d’estabilitat, deute públic i regla de 
despesa als quals es refereixen els apartats 3 i 4 de l’article 17 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril.

f) L’informe de situació de l’economia espanyola a què es refereix l’article 15 de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Article 9. Altra informació economicofinancera del sector públic estatal.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter permanent 
a disposició de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal la següent informació 
economicofinancera relativa a l’execució pressupostària del sector públic estatal:

a) El Compte General de l’Estat de cada exercici, així com el Compte General de 
l’Administració General de l’Estat.

b) Els comptes anuals aprovats de les entitats del sector públic administratiu, 
empresarial i fundacional estatal.

c) Informes relatius al període mitjà de pagament de les entitats del sector públic 
estatal de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic, la seva normativa de desplegament i la 
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resta de normativa sobre morositat de les administracions públiques, amb el contingut i la 
periodicitat que determinin aquestes normes.

d) Informació publicada a l’inventari d’ens del sector públic estatal, autonòmic i local.
e) Informació pública disponible sobre els passius contingents, com són les garanties 

públiques, que puguin incidir de manera significativa en els pressupostos públics.
f) Informació pública disponible anual sobre els beneficis fiscals i la seva incidència 

en els ingressos.

CAPÍTOL III

Informació relativa a la situació economicofinancera de les comunitats autònomes

Article 10. Remissió d’informació relativa a les comunitats autònomes.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter permanent 
a disposició de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal la informació següent 
referida a les comunitats autònomes, sempre que la comunitat autònoma corresponent 
hagi complert de manera efectiva les obligacions de subministrament d’informació que 
preveu l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de 
subministrament d’informació que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera:

a) Informació anual sobre els projectes de pressupostos generals de les comunitats 
autònomes.

b) Informació anual sobre els pressupostos generals de les comunitats autònomes, 
amb l’abast i els terminis següents: en el primer trimestre de l’any, dades d’avançament, i 
l’últim trimestre de l’any, dades definitives.

c) Informació anual sobre la liquidació dels pressupostos de les comunitats 
autònomes.

d) Informació anual del subsector de les comunitats autònomes en termes de 
comptabilitat nacional, incloent-hi el detall de les principals rúbriques d’ingressos i 
despeses. Així mateix, amb caràcter anual, informació de la classificació funcional de la 
despesa de les comunitats autònomes segons la classificació de les funcions de les 
administracions públiques i el detall de les rúbriques d’impostos percebuts per les 
comunitats autònomes. Aquesta informació s’ha de subministrar en els terminis i amb el 
detall amb què aquesta informació estigui disponible a la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques.

e) Informació mensual del subsector de les comunitats autònomes en termes de 
comptabilitat nacional, amb detall de les principals rúbriques d’ingressos i despeses. 
Aquesta informació s’ha de subministrar en els terminis i amb el detall amb què aquesta 
informació estigui disponible a la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques.

f) Informació mensual sobre l’execució dels pressupostos de les comunitats 
autònomes.

g) Informe semestral sobre l’impacte del sector públic autonòmic en l’activitat 
economicofinancera.

h) Informació detallada anual sobre els beneficis fiscals i la seva incidència en els 
ingressos.

i) Informació pública disponible sobre els passius contingents, com són les garanties 
públiques, que puguin incidir de manera significativa en els pressupostos públics.
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CAPÍTOL IV

Informació relativa a la situació economicofinancera de les corporacions locals

Article 11. Remissió d’informació relativa a les corporacions locals.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter permanent 
a disposició de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal la següent informació 
referida a les corporacions locals, sempre que les corporacions locals corresponents hagin 
complert de manera efectiva les obligacions de subministrament d’informació que preveu 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre:

a) Informació anual dels pressupostos generals de les corporacions locals i/o els 
estats financers inicials.

b) Informació anual de la liquidació dels pressupostos de l’exercici anterior de les 
corporacions locals i els comptes anuals per a les entitats sotmeses al Pla general de 
comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials.

c) Informació anual del subsector de les corporacions locals de l’any anterior en 
termes de comptabilitat nacional, amb el detall de les principals rúbriques d’ingressos i 
despeses. Així mateix, amb caràcter anual, informació relativa a la classificació funcional 
de la despesa de les corporacions locals segons la classificació de les funcions de les 
administracions públiques i el detall de les rúbriques d’impostos percebuts per les 
corporacions locals. Aquesta informació s’ha de subministrar en els terminis i amb el detall 
amb què aquesta informació estigui disponible a la Central d’informació economicofinancera 
de les administracions públiques.

d) Informació trimestral resumida de l’execució acumulada a final de cada trimestre 
dels pressupostos de les corporacions locals i dels ingressos i les despeses per a les 
entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions 
sectorials.

e) Amb caràcter anual l’Informe sobre deute viu de les entitats locals a 31 de 
desembre de l’exercici anterior, segons el Protocol de dèficit excessiu de les entitats, a 
partir de la informació remesa pel Banc d’Espanya presentat a la Comissió Nacional 
d’Administració Local.

f) Informació trimestral del subsector de les corporacions locals en termes de 
comptabilitat nacional, amb detall de les principals rúbriques d’ingressos i despeses. 
Aquesta informació s’ha de subministrar en els terminis i amb el detall amb què aquesta 
informació estigui disponible a la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques.

g) Informació pública disponible sobre els passius contingents, com són les garanties 
públiques, que puguin incidir de manera significativa en els pressupostos públics.

h) Informació pública disponible anual sobre els beneficis fiscals i la seva incidència 
en els ingressos de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

CAPÍTOL V

Altres obligacions d’informació

Article 12. Informació addicional obtinguda directament d’una comunitat autònoma, 
corporació local o un altre departament ministerial.

1. Si és necessari, l’Autoritat pot adreçar una sol·licitud d’informació addicional 
directament a una comunitat autònoma, corporació local o un altre departament ministerial, 
en els termes que estableix l’article 5, i ho ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, a través de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques.
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2. Únicament es pot deixar d’atendre la sol·licitud d’informació en els supòsits que 
preveu l’article 5.4.

3. Les comunitats autònomes i corporacions locals poden fer arribar la informació 
sol·licitada a través del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que l’ha de posar 
a disposició de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal a través de la Central 
d’informació economicofinancera de les administracions públiques.

4. Si com a conseqüència de la sol·licitud esmentada a l’apartat 1, l’Autoritat obté 
informació addicional, ho ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques a través de la Central d’informació economicofinancera de les administracions 
públiques i li ha de remetre a aquesta, sempre que sigui possible per mitjans telemàtics, la 
informació així obtinguda tan aviat com sigui possible i, en tot cas, en el termini màxim de 
cinc dies. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pot comunicar a l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal les possibles inconsistències que detecti en la 
informació esmentada respecte a aquella de què disposi la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques.

Article 13. Informació relativa a les actuacions en l’àmbit internacional.

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, d’acord amb el que estableix l’article 
7.1 del Reial decret 215/2014, de 28 de març, ha d’informar, durant els cinc dies següents 
a la finalització de cada trimestre de l’any natural, el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, a través de la Central d’informació economicofinancera de les administracions 
públiques, de totes les comunicacions i els intercanvis d’informació que faci en l’àmbit de 
les seves relacions institucionals segons el que preveu l’article 6 de la Llei orgànica 6/2013, 
de 14 de novembre.

Disposició addicional única. Publicació de les operacions no financeres i passius 
contingents.

1. La informació mensual de les operacions no financeres dutes a terme pel subsector 
Administració central així com pel subsector de les administracions de la Seguretat Social, 
d’acord amb els criteris de comptabilitat nacional, han de ser objecte de publicació amb 
caràcter mensual.

2. Així mateix, s’ha de publicar la informació sobre els passius contingents de les 
administracions públiques i la conciliació entre les dades basades en la comptabilitat de 
caixa i les dades basades en la comptabilitat nacional.

Disposició final primera. Incorporació del dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre es completa la transposició al dret espanyol de la Directiva 
2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als 
marcs pressupostaris dels estats membres.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 23 de juny de 2015.–El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
Cristóbal Montoro Romero.
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