
J. Jesús Ribes Feliu, interventor del Consorci de la Ribera, 

 

INFORMA:

 

 

I. Normativa aplicable en relació a la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 i el
Compte General de l’entitat a data 31 de desembre de 2019,

 

1. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

 

1. RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora d’hi-
sendes locals.

 

1. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d&apos;abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

 

1. Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pres-
supostària i de foment de la competitivitat.

 

1. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desen-
volupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària per a
les entitats locals.

 

1. RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el RDL 2/2004.



 

1. Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008, per la qual s’estableix l’estructura dels
Pressupostos de les entitats locals.

 

1. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre,  per  la qual  s’aprova la  Instrucció de
comptabilitat.

 

1. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del mo-
del Normal de Comptabilitat Local (ICN 2004)

 

1. Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del mo-
del Bàsic de Comptabilitat Local (ICB)

 

1. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova Instrucció del model
normal de comptabilitat local (ICN 2013)

 

En la liquidació del Pressupost del Consorci de la Ribera cal incloure el d’aquesta entitat i el
de la Mancomunitat de la Ribera (aquesta entitat està integrat per la Mancomunitat de la
Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa) que es consolida en el de la Mancomunitat
de la Ribera Alta, ja que aquesta entitat te la major participació en el Consorci, segons allò
previst en la LRSAL i normes d’organització del sector públic.  

La  liquidació del  pressupost  de  2019  es  la  primera  que  s’efectua  amb  aquestes  dues
entitats, ja que amb efectes 31 de desembre de 2018 es va produir la dissolució i integració
de l’organisme autònom del Consorci anomenat PATER en el Consorci de la Ribera. Amb
aquesta  integració  es  dona  per  finalitzada  la  progressiva  integració  dels  organismes
autònoms del Consorci de la Ribera (RIBERATURISME, PATER I AER) acordada i iniciada
en l’any 2015.

En  annexes  a  quest  informe  s’inclouen  les  dades  del  Consorci  i  el  consolidat  amb  la
Mancomunitat

 



II. A la vista de l’estat d’execució del pressupost de l’any 2019, resulten les següents
dades :

   CONSORCI

RESULTAT PRESUPUESTARI / EXERCICI 2019

CONCEPTES
DRETS

RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

NETES
AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

           a) Operacions corrents 2.002.528,26 1.697.859,19

 

304.669,07

            b) Operacions de capital 195.212,96 -195.212,96

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.002.528,26 1.893.072,15 109.456,11

           c) Actius financers

           d) Passius financers 390.000,00 149.812,61 240.187,39

2. Total operacions financeres 390.000,00 149.812,61 240.187.39

I. RESULTADO  PRESUPUESTARIO
DEL EJERCICIO 2.392.528,26 2.042.884,76 349.643,50

 

AJUSTOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Crèdits gastats financiats amb 
remanent de tresoreria para despeses 
generals

 

359.378,26

4. Desviacions de financiació negatives 
de l’exercici 127.097.02

5. Desviacions de financiació possitives 
de l’exercici. 153.530,45  

II.- TOTAL AJUSTES 332.944,83  

RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO

682.588,33

 

 



 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31 / XII / 2019

 

COMPONENTS IMPORTS ANY

1. (+) Fons líquids.......................

 

2. (+) Drets pendents de cobro...........

  - (+) del Pressupost corrent

  - (+) de Pressupostos tancats

  - (+) de operacions no pressupostàries

 

3. (-) Obligacions pendients de pago

 (+) del Pressupost corrent

 (+) de Pressupost tancats

 (+) de operaciones no presupuestarias

 

4. Partides pendents d’aplicació

             (-) cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva

(-) pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva

 

 

1.056.706,19

78.581,50

14.765,38

36.454,69

2.340,00

475.942,35

188.122,68

1.150.053,07

514.737,04

I. REMANENT DE TRESORERÍA TOTAL (1+2-3)  823.438,71
II. Saldos de dudos cobrament

III. Exces de financiació afectada

20.416,30

100.993,74
 

IV. Remanent de tresoreria para gastos generals (I-II-III)

 

702.028,67



 

 

El resultat pressupostari del Consorci presenta (una vegada efectuats els ajustos ) un saldo
positiu de 682.588,33 euros, sent el total  consolidat amb la Mancomunitat de 930,125,49
euros 

El romanent de tresoreria del Consorci presenta (una vegada efectuats els ajustos ) un saldo
positiu de 702.028,67 euros, sent el total  consolidat amb la Mancomunitat de 950,143,31
euros 

 

SALDOS BANCARIS 

Del compte general resulta, a data 31 de desembre de 2019, que els comptes de titularitat
del Consorci presenta un saldo negatiu de 203,124,93€. Això es degut a que per part l’entitat
Caixa Popular s’ha fixat com a saldo en negatiu el que en realitat es la quantitat pendent de
retornar al venciment de l’operació de tresoreria corresponent (240,000,00€) que es farà en
juny de 2020. Si no es te compte esta quantitat fixada per l’entitat bancaria incorrectament
com a negativa, el saldo bancari de la Caixa Popular es de 34,711,04€ sent el total de les
entitats bancaris de 392,365,24€

 

OPERACIONS DE TRESORERIA:

Per altra part, el Consorci de la Ribera precisa de forma recurrent la necessitat de formalitzar
operacions a curt termini com a bestreta de subvencions degut al retard en el pagament de
les  subvencions  per  les  diferents  administracions  públiques.  Sense  això  seria
impossible desenvolupar  els  diferents  programes.  En  este  sentit  durant  2019  algun
programa de LABORA (antic  servef)  no s’ha pogut  demanar,  a la  vista del  retard en el
pagament dels anteriors ja executats, per a no comprometre el pagament de les despeses
ordinàries i de funcionament del Consorci.

 

A data  31/12/2019  el  Consorci  te  una  pòlissa  de  crèdit  a curt  termini  u operacions  de
tresoreria (28 de juny 2020), de les quals hi  han disposades a 31/12/2019 les quantitats
següents :

DADES OPERACIONS TRESORERIA
Data

contractació
IMPORT

PENDENT
D’AMORTITZACIÓ

Caixa Popular pòlissa de crèdit 
subvenció Pactes 

28/06/2019 240.000,00 204,971,68

TOTAL 240.000,00 204,971,68



 

 A data 31/12/2019, el total de les operacions de tresoreria respecte dels ingressos
liquidats  en  2018  era  del  23,11%,  per  tant   lleugerament  inferior  al  30%  que
estableix l’article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 per a efectuar operacions a curt termini
sense cap tipus d’autorització previa.

 

1. ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA a 31 / XII / 2019  

 

3.1 NORMATIVA REGULADORA del principi d’estabilitat pressupostària en el sector públic
local:

 Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).



 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad pre-
supuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).

 

 Orden Ministerial HAP/2015/2013, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de infor-
mación previstas en la LOEPSF (OM)

 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

 

 Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Inter-
vención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.

 

 Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 1ª edici-
ón. IGAE.

 

 Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

 

 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.

 

 Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

 

Definició  legal  de  l’OBJECTIU  D’ESTABILITAT  en  l’administració  pública  local:  la
capacitat/necessitat  de  finançament  segons  SEC  95:  El  SEC  95  és  el  sistema  de
Comptabilitat  Nacional  vigent  per  a  la  Unió  Europea.  La  Comptabilitat  Nacional  és
l’encarregada de reflectir i registrar l’activitat econòmica nacional, regional o territorial en el
seu  conjunt,  amb  diversos  nivells  d’agregació,  i  en  relació  amb  la  resta  d’economies.
Algunes  de  les  magnituds  i  saldos  dels  Comptes  Nacionals  són  les  que  denominem
magnituds macroeconòmiques, com el PNB., el PIB, la RN, etc.). Serveixen també per a
analitzar  els  resultats  i  fixar  objectius  de  les  polítiques  econòmiques.  Mesures  per  al
compliment d’eixos objectius són: 1. La fixació de l’objectiu d’estabilitat. 2. La regla de la
despesa. 3. La fixació de límit del deute.



 

Seguidament s’analitza el compliment d’estos objectius per la liquidació del pressupost de
Mancomunitat de l’exercici 2019.

 

 

3.2 Compliment de l’OBJECTIU D’ESTABILITAT

La CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT és un de les magnituds utilitzades per a
fixar  els  objectius  de  la  política  fiscal  i  pressupostària  europea,  basada  en  l’equilibri  o
estabilitat. 

 

Els  resultats  de la  política  fiscal  i  pressupostària es  mesuren amb aquest  concepte,  tot
identificant-se SUPERÀVIT amb CAPACITAT de finançament i DÈFICIT amb NECESSITAT.

 

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté
de conformitat al manual de la IGAE, conformement l’interpreta la Subdirecció General de
Relacions Financeres amb les entitats locals, per diferència entre els imports dels capítols 1
a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses, prèvia aplicació dels
ajusts  relatius  a  la  valoració,  imputació  temporal,  exclusió  o  inclusió  dels  ingressos  i
despeses no financeres.

 

Efectuades  les  aplicacions  corresponents,  el  resultat  de  l’objectiu  de  l’estabilitat
pressupostària  es  compleix tant  en  el  Consorci  de  la  Ribera  com  en  el  total
consolidat amb la MRA

 

Capacidad/Necesidad Financiació Consorci de la Ribera  36,480,49   euros

Capacidad/Necesidad Financiació Total Consolidat       44.230,80 euros

 

En document annex es reflecteixen els càlculs realitzats quant al  càlcul compliment objectiu
de estabilitat pressupostària al càlcul de la capacitat/necessitat de finançament.



 

Podem  concloure  per  tant  que  la  liquidació  del  Pressupost  del  Consorci  de  la  Ribera
s’ajusta/acompleix el principi d’estabilitat pressupostària, entès com la situació de d’equilibri
o de dèficit, en termes de necessitat de finançament d’acord amb la definició continguda en
el SEC 95. 

 

1. COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA      a 31 / XII / 2019  

 

L’article  12 de la  Llei  Orgànica d’Estabilitat  Pressupostària  exigeix  també a les Entitats
Locals que la variació de despesa no supere la taxa de referència de creixement del PIB.
Correspon al Ministeri d’Economia la seua determinació. El 21 de juliol de 2012, el Govern
elevà al Congrés juntament als objectius de dèficit públic (0%) i de deute públic (3,9% del
PIB) per al període 2013-2015, la regla de despesa per als pressuposts del 2014, 2015 y
2016, tot fixant-la en 1,5%, 1,7% y 1,9%, respectivament. Per a l’any 2017 es va fixar en el
2,1 % i per a 2018 en el 2,4%. Per a l’any 2019 es va fixar en el 2,7%.

 

Analitzades  les  dades  resultades  i  practicats  els  corresponents  ajusts  és  conclou  que
s’acompleix la Regla de la despesa i el límit del màxim de despesa pública hi prevista
tant en el Consorci com en el consolidat amb la MRA

 

-Diferència entre el "Límit de la Regla de la despesa  i la despesa computable Liq.2018"  

-243.328,09  -243.409,97 (total Consolidat). 

 

% increment despesa computable entre 2019 s/2018                                                                          
- -0,41 %   i 0,33 % / (total consolidat amb Consorci)

 

En document annex es reflecteixen els càlculs realitzats quant al  càlcul del compliment, o
no, de la regla de la despesa.

 

Podem  concloure  per  tant  que  la  liquidació  del  Pressupost  del  Consorci  de  la  Ribera
s&apos;ajusta/acompleix el principi de la regla de la despesa.



 

 

1. CARREGA FINANCERA I ESTALVI NET a 31 / XII / 2019  

 

5.1.Càlcul de la càrrega financera 

 

La càrrega financera suportada per el Consorci de la Ribera en l’exercici 2019, resulta ser la
següent :

(1) Drets Liquidats en l’exercici per operacions corrents:                                        

Capítols I – IV d’ingressos:                                                                                 2,002,528,26 €

(2) Càrrega financera suportada en el 2019                                                              

Capítols  III i IX de despeses:                                                                                151,935,29 €

Avals reconeguts                                                                                                               0,00
€

                                                                                          TOTAL
519.043,17 €

Índex  d’endeutament  (  (2)  x  100/(1))
7,59%



 

. 2 Compliment del LÍMIT DE DEUTE

La LOEPSF (art. 13) estableix l’obligació de no excedir el límit de deute públic, el qual s’ha
fixat en el 3,9% del PIB, per als exercicis 2014, 2015 i 2016 i  2,9  en 2017 i  2,7% en 2018 i
el 2,3% en 2019.

 

Per a  l’Administració Local  no s’ha establert  el  límit  aplicable,  en termes d’ingressos no
financeres  l’objectiu,  per  la  qual  s’estima cal  entendre  aplicables  els  que  ja  establia  el
TRLRHL en l’article 53. Seguidament es procedeix a calcular, a efectes informatius, el límit
que resulta de l’aplicació dels termes del TRLRHL a les xifres resultants de la liquidació del
2017. 

 

El  total  de  deute  viu  a  31  de  desembre  de  2019  es  xifra  en  280,458,68  euros  per  al
Consorci.

 

Pel que fa al Consorci de la Ribera, els préstecs vigents son el següents :

--  Préstec  de  300,000,00  €,  amb  l’entitat  bancària  BBVA-BCL,  destinada  a  finançar  el
programa del Pla de Dinamització i Competitivitat Turística 2018 del Consorci de la Ribera.
Ja disposada en la seua totalitat. El deute pendent  al 31.12.2019 es de 150,187,39 euros.
Aquest préstec finalitza en l’any 2020.
 

DADES PRESTEC DATA AMORTITZACIÓINTERESSOS
PENDENT

D’AMORTITZACIÓ

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Import total : 300,000,00 €
Contracte nº 0830004721
Finalitat: Subvenció PDGT 2018

10/03/2020 75,046,79 187,73 75,140,60

10/06/2020 75,140,60 93,93 0,00

TOTAL 150,187,39 281,66 0,00 
 



--  Prèstec  de  390.000,00  €,  amb  l’entitat  bancària  BBVA-BCL,  destinada  a  finançar  el
programa del Pla de Dinamització i Competitivitat Turística 2019 del Consorci de la Ribera.
Ja disposada en la seua totalitat. El deute pendent  al 31.12.2019 es de 390,000,00 euros.
Aquest préstec finalitza en l’any 2021.
 

DADES PRESTEC DATA AMORTITZACIÓINTERESSOS
PENDENT

D’AMORTITZACIÓ

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Import total : 390.000,00 €
Contracte nº 0830005052
Finalitat: Subvenció PDGT 2019

28/02/2020 64,955,33 107,25 325,044,67

28/05/2020 64,850,13 422,56 260,204,54 

28/08/2020 64,924,42 338,27 195,280,12 

28/11/2020 65,008,83 253,83 130,271,29 

TOTAL 259,728,71 1,121,94 910,800,62
 
 
El percentatge del  nivell  de deute a llarg termini  ( incloent el  préstec-bresteta subvenció
esmentat)  a  data  31/12/2019  es  del  11,70% dels  ingressos  corrents  respecte  2018.  Si
s’inclou l’import de les operacions de tresoreria vigents es del 34,81 %. Per tant, el nivell de
deute està por baix del 110% dels ingressos corrents, límit previst a l’article 53 del TRLRHL
encara que per damunt també del límit fixat al Reial Decret Llei 8/2010   del 75 %, per a
precisar autoritzacions prèvies a la concertació de noves operacions de préstec.
 

1. ESTALVI NET a 31 / XII / 2019  

 

B) L’estalvi que resulta de l’exercici (art 53 TRLHL) per a les càrregues teòriques resultants
dels préstecs en vigor a data 31 de desembre de 2019 del consolidat és el següent:

(1) Drets liquidats en l’exercici per operacions corrents:                                                             4.233.017,80
€

Capítols I-IV d’ingressos                                                        

(2) Despeses corrents liquidades                                                                                                 4.229.376,85
€

Capítols I, II i IV de despeses



(3) Obligacions dels capítols I, II, i IV de despeses finançades amb romanent de Tresoreria.                     358.331,24
€

(4) Anualitat (a 31 de desembre de 2019(*)                                                                                      27.811,29
€ 

(5) Estalvi Net = (1-2+3-4):                                                                                                             334.160,90
€ 

(*) S’hi indica la quantitat corresponent a una anualitat dels diferents préstecs a llarg termini vigents a la Mancomunitat, a data 31 de desembre de
2018:

- Préstec ~ Projecte NOVA SEU,  

                  

 

 

III. PARER DE L’INTERVENCIO:

 

A la vista de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2018, al parer d’esta Intervenció cal
concloure el següent:

 

A) La situació econòmica del CONSORCI una vegada  es acceptable.  El romanent de
Tresoreria total, a data 31 de desembre de 2019, euros Però la realitat, encara que
la  situació de la Tresoreria ha millorat notablement respecte dels exercicis anteriors,
no deixa de ser preocupant per la forta dependència de programes subvencionats
per altres institucions i per tant del retard ó no del pagaments dels mateixos, sent
especialment preocupant els del LABORA (antic SERVEF)

 

La càrrega financera, la qual va augmentar sensiblement en alguns anys exercicis anteriors,
com a conseqüència de la necessitat de concertar operacions de préstec a llarg termini per a
poder finançar l’execució de projectes plurianuals subvencionats amb xifres importants no ha
disminuït a data 31 de desembre de 2019, ja que cal recórrer a operacions de tresoreria per
a la bestreta de programes de les diferents administracions publiques ó préstec comen el
cas de les inversions del Pla de Competitivitat en el Consorci.

 



Cal  continuar  amb  l’amortització  de  préstecs  concertats  per  a  finançar  l’execució  de
projectes concrets amb subvenció finalista i  específica. Aquesta Intervenció no pot deixar
d’insistir en la irregularitat que suposa el finançament d’estos projectes amb préstecs a llarg
termini. Esta Intervenció no s’atreveix a preveure que al llarg de l’exercici 2019 es liquiden
els drets pendents d’ingressar d’administracions públiques, tant dels municipis integrants de
la Mancomunitat com els d’altres administracions. Eixos ingressos si es  retardant-se poden  
generar problemes de disponibilitat de fons  la Tresoreria.

 

B) Cal  reequilibrar  els ingressos i  les despeses ordinaris.  La disminució de l’import  dels
projectes amb finançament europeu ha motivat que moltes que les partides per a despeses
ordinàries hagen hagut de suportar una major pressió que els anys anteriors i ha fet palesa
la  necessitat  de  disminuir  les  despeses  ordinàries  o,  alternativament,  augmentar  les
despeses ordinàries, les destinades directament al seu finançament.

 

C) Cal  regularitzar/continuar/consolidar  l’avançament  en  el  cobrament  de  les  quotes  a
satisfer  pels  municipis  mancomunats,  especialment  de  les  quotes  complementàries.  Cal
incidir sobre els municipis que no fan front al pagament de les seues obligacions amb esta
entitat, especialment els deutes més antics, d’exercicis passats.

 

Està tenint un resultat positiu l’adopció d’algunes mesures per a agilitzar el pagament de les
quantitats pendents dels municipis.

 

Finalment, assenyalar que aquest informe s’ha de traslladar/donar compte al Consorci i al
Ple de la Mancomunitat, 

 

Això no obstant, la Presidència i el Ple del Consorci i de la Mancomunitat resoldran el que
estimen més adient.

Alzira, a data de la firma electrònica

L’interventor

Jesus Ribes Feliu



 COMPTE GENERAL de l’exercici 2019
-

1. El compte general del Consorci de la Ribera es consolida també amb el Compte general de la
Mancomunitat de la Ribera Alta, de conformitat amb la 2.2 de la Lllei Orgànica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ja que la Mancomunitat de la Ribera Alta es la
entitat  publica  amb  major  percentatge  de  participació  en  el  Consorci  de  la  Ribera.  Per  tant  la
tramitació de l’expedient del compte general s’efectua per la MRA i ara es dona compte al Consorci.

2.. Pel serveis de la MRA  s’ha confeccionat i preparat la liquidació del pressupost de l’exercici 2019,
així com també la documentació del Compte general de l’entitat corresponent a l’exercici 2019. La
Presidència, per decret número 454 de data 12/06/2020 va aprovar la liquidació del pressupost de
l’exercici 2019.

3. Resulta aplicable el Text Refós de  la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals i resta de
normativa vigent en matèria d’hisendes locals.

4.La junta de Govern de la MRA en funció de Comissió Especial de Comptes en sessió de data 14
de juny aprovà el dictamen del Compte General del Pressupost de 2019 i s’ha .sotmès a a informació
pública durant 15 dies hàbils i 8 mes mitjançant anunci en el BOP per a la tramitació corresponent,

Es dona compte al consorci als efectes del seu coneixement amb les següents dades que conste en
els  annexos  corresponents,  a  l’objecte  de  rendir  comptes  a  la  Sindicatura  de  Comptes  i  als
organismes que legalment procedisca. 

E President del Consorci. Oscar Navarro Torres. El Secretari. Jesus Ribes Feliu


