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INFORME PRESSUPOST CONSOLIDAT  

 

.MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA –CONSORCI DE LA RIBERA 

 

Projecte de PRESSUPOST / 2018 
 

 

INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
El Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com l’article 18.1.e) del Reial 
Decret 500/1990, Lla Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i el Reial Decret 1463/2007, que aprova el reglament de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària per a les entitats locals, requereixen l’emissió d’informe de la intervenció en 
relació al projecte de pressupost. 
 

I. NORMATIVA REGULADORA 

 
1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local. 
3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
4. Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seua 
aplicació a les entitats locals. 
5. Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de 
la Llei 39/88 en matèria de pressupostos. 
6. Ordre EHA/3565/2008, per la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
7. Llei dels Pressuposts Generals de l’Estat per al 2017. 
 

II. DOCUMENTACIÓ QUE CONSTA EN L’EXPEDIENT  

 
Projecte de pressupost per al 2018. 
Annexos i documentació complementària (articles 166 i 168 del TRLRHL). 
Memòria subscrita pel president. 
Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç del present referit fins a setembre. 
Annex del personal en què es relacionen i valoren els llocs de treball existents. 
Annex de programes. 
Informe de la Intervenció. 
Bases d’execució del Pressupost. 
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II. PROJECTE DE PRESSUPOST 

 
 
PRESSUPOST CONSORCI I PATER   

          AJUSTOS PRESSUPOST 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CONSORCI PATER TOTAL 
 

CONSOLIDAT 

I Despeses de personal 489.335,79 35.600,00 524.935,79   524.935,79 

II Despeses corrents 411.996,36 3.000,00 414.996,36   414.996,36 

III Despeses financeres 19.300,00 2.299,48 21.599,48   21.599,48 

IV Transferències corrents 22.305,00 0,00 22.305,00 22.305,00 0,00 

VI Inversions reals 300.000,00 0,00 300.000,00   300.000,00 

VII 
Transferències de 
capital 0,00 0,00 0,00   0,00 

VIII Activus financers 0,00 0,00 0,00   0,00 

IX Pasius financers 0,00 20.005,52 20.005,52   20.005,52 

  TOTALS 1.242.937,15 60.905,00 1.303.842,15 22.305,00 1.281.537,15 

  
 

          

PRESSUPOST D'INGRESOS           

  
 

      AJUSTOS PRESSUPOST 

CAPÍTOL DENOMINACION CONSORCI PATER TOTAL 
ELIMINACION
S CONSOLIDAT 

I Impostos directes 0,00 0,00 0,00   0,00 

III Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00   0,00 

III Taxes i altres ingressos 116.131,10 0,00 116.131,10   116.131,10 

IV Transferències corrents 1.126.806,05 60.905,00 1.187.711,05 22.305,00 1.165.406,05 

V Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00   0,00 

VI 
Enajenació d'inversiones 
reals 0,00 0,00 0,00   0,00 

VII 
Transferències de 
capital 0,00 0,00 0,00   0,00 

VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00   0,00 

IX Pasius financers 0,00 0,00 0,00   0,00 

  TOTALS 1.242.937,15 60.905,00 1.303.842,15 22.305,00 1.281.537,15 

 
S’ha continuat en la línia de simplificar i racionalitzar la gestió administrativa i en compliment 
d’allò disposat en la LRSAL, a finals de  l’any 2017  es va procedir a la integració de 
l’organisme autònom AER en el Consorci.    
Per tant s’ha continuat en la línea d’integrar els organismes autònoms que existien 
anteriorment (Riberaturisme i AER),  quedant sols  com a tal el PATER que es continua als 
sols efectes de l’execució del Pactes ó Acords Territorials per l’Ocupació per poder accedir a 
l’important subvenció que concedeix el SERVEF als Pactes Territorials existents amb 
anterioritat 
En conseqüència el pressupost del Consorci  en l’any 2018 comprèn únicament el del 
Consorci com a organisme matriu i el del PATER, si be es continuen les funcions que 
s’estaven prestant anteriorment si bè com ares del Consorci : Energia, Promoció Econòmica, 
Turisme i Educació Ambiental. 
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 PRESSUPOST CONSOLIDAT MANCOMUNITAT-CONSORCI-PATER 
 En compliment d’allò establert en la LRSAL i normativa exposada  d’establibilitat 
pressupostària, el pressupost del Consorci i Pater s’integra i consolida en el Pressupost de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, al ser l’entitat amb major participació en el Consorci 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

      

                    AJUSTOS PRESSUPOST 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ MANCO CONSORCI PATER TOTAL 

 

CONSOLIDAT 

I Despeses de personal 1.831.198,36 489.335,79 35.600,00 2.356.134,15   2.356.134,15 

II Despeses corrents 377.895,04 411.996,36 3.000,00 792.891,40   792.891,40 

III Despeses financeres 6.500,00 19.300,00 2.299,48 28.099,48   28.099,48 

IV Transferències corrents 656.013,20 22.305,00 0,00 678.318,20 158.227,85 520.090,35 

VI Inversions reals   300.000,00 0,00 300.000,00   300.000,00 

VII 
Transferències de 
capital 84.900,00 0,00 0,00 84.900,00   84.900,00 

VIII Activus financers 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

IX Pasius financers 32.000,00 0,00 20.005,52 52.005,52   52.005,52 

  TOTALS 2.988.506,60 1.242.937,15 60.905,00 4.292.348,75 158.227,85 4.134.120,90 

        

        

        PRESSUPOST D'INGRESOS 

      

                    AJUSTOS PRESSUPOST 

CAPÍTOL DENOMINACION MANCO CONSORCI PATER TOTAL 

 

CONSOLIDAT 

I Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

III Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

III Taxes i altres ingressos 632.655,53 116.131,10 0,00 748.786,63   748.786,63 

IV Transferències corrents 2.273.759,72 1.126.806,05 60.905,00 3.461.470,77 158.227,85 3.303.242,92 

V Ingressos patrimonials 191,35 0,00 0,00 191,35   191,35 

VI 
Enajenació 
d'inversiones reals   0,00 0,00 0,00   0,00 

VII 
Transferències de 
capital 81.900,00 0,00 0,00 81.900,00   81.900,00 

VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

IX Pasius financers 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

  TOTALS 2.988.506,60 1.242.937,15 60.905,00 4.292.348,75 158.227,85 4.134.120,90 
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III. INFORME ECONOMICO-FINANCER 

 

III Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. Límit de despesa no 

financera 
 

Normativa reguladora del principi d’estabilitat pressupostària en el sector públic local 
 

 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de 

la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a 

les entitats locals (REGLAMENT). 

 Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL), que aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, en relació al principi d’estabilitat pressupostària (articles 54.7 

i 146.1). 

 Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 

publicat per la IGAE, Ministeri d’Economia i Hisenda. 

 Manual del SEC 95 sobre el dèficit públic i el deute públic, publicat per Eurostat. 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

L’article 12 de la LO 2/2013, d’Estabilitat pressupostària, estableix: 
«Regla de gasto  

1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda 
pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se 
ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de 
reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley. 

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los 
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por 
desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades 
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.» 
 
L’art. 16.2 del RD 1.463/2007, estableix: 
«Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad  

2. En las restantes entidades locales, la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre 
el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y 
entidades dependientes.  
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los 
artículos 168.4, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus 
modificaciones y a su liquidación.  
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos 
presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales.  
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados 
financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades 
dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.  
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Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el 
informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades 
Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en 
el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.» 

 

Objectius d’estabilitat pressupostària-Ajustos. 
En quadres a banda s'arrepleguen els quadres de càlcul del compliment,  de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, de la regla/límit per a l'increment de la despesa. la conclusió és 
que s'acompleixen. 

CONCEPTES IMPORTS 
A) Previsió d’ingressos capítols de l’I al VII del  

pressupost corrent 

 

4.134.120,90 
 

B) Crèdits previstos capítols de l’I al VII del 

pressupost corrent 

 

4.082.115,38 
 

C) TOTAL (a – b) 

 

52.005,52 
 

AJUSTOS  

1) Ajust recaptació capítol 1  

2) Ajust recaptació capítol 2  

3) Ajust recaptació capítol 3 
-65.608,89 

 

4) Ajust per grau d’execució del pressupost 
128.681,12 

 

5) Ajust per devengo interesos 
22,97 

 

6) Ajust per gastos pendents d’aplicar a 

pressupost  

7) Ajust per devolucions d’ingressos pendents 

d’imputar al pressupost 

                                                                                          
 

D) Total d’ajustos pressupost 2018 63.095,20  

-  

E) Ajust per operacions internes                                 

f) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE 

FINANÇAMENT (c + d + e)  
115.100,72 

 

 
Per tant compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària  
 

IV Endeutament 

Operacions de crèdit previstes i vigents 
No es preveu, en principi, la concertació de cap nova operació de préstec. Després de la 
cancel·lació de préstecs de l'exercici 2018, la Mancomunitat manté en vigor les següents 
operacions bancàries: 
-- Préstec de 393.168,00 €, amb l’entitat bancària BBVA-BCL, destinada a finançar la inversió 
de la nova seu de la Mancomunitat. Ja disposada en la seua totalitat.. El deute viu pendent  al 

31.12.2018 serà de de 128.301,66 euros 
- El préstec per import de 300.000,00 amb l’entitat bancària La Caixa destinat al programa del 
Taller ocupació la Ribera en Xarxa, ja finalitzat però pendent de cobrament  El deute viu 
pendent al 31.12.2018 serà de 50.011,56 euros 
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- El préstec del programa Caldes pendent de cancel·lar, quan les disponibilitats de la 

tresoreria ho permetisquen. El deute viu pendent  al 31.12.2018 serà de  35.875,97 euros. 
  
El Consorci te en vigor els següents préstecs : 
 
-Préstec amb el BBVA per import de 300.000 euros destinat a l’execucio del Pla de 
competitivitat de 2017. El deute pendent viu a 31.12.2108 seria de 100.374,87 euros si be es 
pretén cancelar abans d’esta data, una vegada rebuda i pagada la subvenció per la 
Generalitat i la Diputació Provincial de València. 
 
-Préstec BBVA per programes PATER. El deute pendent viu a 31.12.2108 seria de 55.015,24 
euros, que s’estudiarà la possibilitat de cancelar al llarg de l’exercici, a la vista de les 
disponibilitats de tresoreria existent 
 
Cal destacar que al produir-se a final de 2017 l’integració de l’AER en el Consorci, es va 
cancel·lar el deute pendent de l’AER  que era de 21.052,79 euros 
 

Nivell d’endeutament vigent 

 

NIVEL DE DEUTE VIU CONSOLIDAT   

 Ingressos corrents   2018                                                               
(capítols 1 a 5 de ingressos) 

 
4.052.029,55 

 

 Deute viu  a 31.12.2018 371.666,30 

Percentatje càrrega viva  9,17 %  

 
Per tant l’endeutament viu no supera els límits permesos, ja que  molt per baix del 110% dels 
ingressos corrents, límit previst a l’article 53 del TRLRHL. 
 
Es preveu que aquest índex millore, més encara, amb la propera amortització 
total/cancel·lació de diferents préstecs, abans de finalitzar l'any 2018. 
 

III. 6. Adequació a la legislació vigent del projecte de Pressupost per a l’exercici 2018 
El Pressupost que s'informa s'ajusta en el seu fons i en la seua forma a la normativa vigent 
en esta matèria, estant l'estructura pressupostària conforme a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de les EE.LL.. 
L’acord d’aprovació és únic. És competència  de la Junta General del Consorci, per de 
majoria simple. 
Cal advertir que encara que no es exigible el compliment de la regla de  la despesa alhora de 
l’aprovació del pressupost, presenta dificultats de compliment segons les dades existents  en 
el grau d’execució pressupostària existent i a falta de les dades definitives de liquidació 
consolidada del 2017 del pressupost de la mancomunitat i del Consorci. 
Finalment, la Intervenció no pot concloure aquets informe sense assenyalar que, encara que 
la situació del Consorci quan es comparen drets reconeguts/obligacions reconegudes, és pot 
qualificar, fins i tot, de “normal”; la situació financera real de la mancomunitat ha continuat la 
millora respecte dels exercicis anteriors, no afectant de forma greu al  pressupost, i de 
moment tampoc a la tresoreria, sempre que continue millorant el ritme de pagament de les 
diverses administracions publiques.. L’aprovació ó execució del programes subvencionats pel 
Servef, respecte dels quals hi ha que avançar quantitats importants, no obstant la bestreta 
que es puga rebre, farà necessari probablement acudir a operacions de tresoreria . Sense 
perjudici de reconèixer que ha millorat el compliment de les obligacions de pagament de la 
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quota per part dels municipis, encara hi ha alguns retards en el pagament, en alguns 
municipis. Esta Intervenció es troba en l’obligació d’informar respecte de la pràctica d’avançar 
els imports de les subvencions reconegudes a favor d’aquesta Mancomunitat, especialment 
quan estos avançaments es formalitzen, per imposició de les entitats bancàries, mitjançant 
les operacions de financeres corresponents  
Aquest és l’informe que emet la Intervenció. Això no obstant l’entitat resoldrà el que estime 
més adient. 

Alzira, gener de 2018 
L’interventor, 

Jose Jesús Ribes Feliu 


