
Intervenció

INFORME ECONÒMIC FINANCER

De conformitat amb  l’article 168.4 del TRLHL 2/2004 i l’article 18 del RD 500/1990 pel 

que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del citat Text Refós, s’emet informe 

econòmic financer,  sobre les previsions d’ingressos i  despeses del pressupost  per a 

l’exercici 2017:

a) Projecte de Pressupost 

El Projecte que es presenta a informe d’aquesta Intervenció, abans  que la Gerència el 

presente a l’Assemblea General del Consorci , té el següent  contingut que es detalla a 

la documentació i es pot resumir de la següent forma:

Pressupost de Ingressos: 13.858.701,59 €

Pressupost de Despeses: 13.858.701,59 €

b) Bases de Càlcul:

En  l’estimació  dels  ingressos  i  la  quantificació  dels  crèdits  pressupostaris  s’han 

considerat els següents criteris:

1. Estimació dels recursos econòmics: S’han valorat els següents aspectes:

 Taxa pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU i 

ecoparcs: La base del càlcul ha sigut l’estudi econòmic financer en el que es 

basa la Taxa, sense tenir en compte la provisió per insolvències, donat que es 

tracta d’un menor ingrés, ajustant els ingressos al principi de caixa que marca 

la normativa europea. 
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S’ha tingut en compte tant la recaptació prevista pel servei de transferència, transport, 

valortizació i eliminació dels RSU, com la recaptació prevista dels ecoparcs segons vaja 

prestant-se  el  servei.  Es  preveu  la  ficada  en  marxa  dels  ecoparcs  mòbils  i  la 

incorporació de més ecoparcs fixes a banda del de Xàtiva i Canals.

 Transferències  corrents  d’altres  entitats  públiques:  Generalitat  Valenciana 

(subvenció corrent) i de la Diputació de Valencia com a entitat local, en funció 

dels Estatuts.

 Transferències  de  capital:  segons documentació  acreditativa  que  consta  a 

l'expedient  de  l'ordenança  fiscal,  la  Generalitat  ha  compromès  en  el  seu 

projecte de pressupostos per al 2017 70.000 euros per impulsar la ficada en 

marxa dels ecoparcs mòbils.

2. Quantificació dels crèdits pressupostaris: S’ha realitzat tenint en consideració 

les següents dades:

 Personal:  inclou el  personal  inclòs en la  plantilla  de personal  de l'exercici 

2017,  és a  dir,  els llocs d'acumulació de funcions de la  secretaria  i  de  la 

intervenció i el lloc de la gerència.

També inclou la col·laboració de personal d'administració de municipis consorciats no 

inclòs en la plantilla de personal (tècnic d'administració, 2 administratius i secretària de 

la presidència); i les assistències de representats dels municipis consorciats als òrgans 

col·legiats del Consorci. També inclou la despesa en Seguretat Social.

 CONSORCI RESIDUS Àrea 2
     PLAÇA CALIXTO III, 11, 1º       46800 XÀTIVA

 96 228 04 41 - Fax 96 228 04 51
Correu electrònic: consorci.a2@xativa.es



Intervenció

 Despesa  corrent:  inclou  les  possibles  indemnitzacions  als  membres  de  les 

comissions tècniques, les despeses de funcionament com correus, els serveis 

jurídics,  els  serveis  de  consultoria  tècnica,  despeses  diverses  (per  a  altres 

despeses no imputables en les aplicacions anteriors) material oficina, jornades 

de formació municipal  (programa per tal  d'explicar als treballadors municipals 

qüestions referents a la taxa i el padró), lloguer del local etc., segons detall de 

l’estudi econòmic de l’ordenança fiscal i de l'estat d'execució del pressupost de 

2016, comptabilitzades les operacions de novembre.

Contracte del servei de basculistes: inclou crèdit pressupostari segons l’adjudicació del 

contracte i les modificacions previstes per a l’exercici 2017.

Contracte  pel  servei  de  transferència,  transport,  valortizació  i  eliminació  de  RSU  i 

d'ecoparcs: preveu el cost per a la prestació d’aquests serveis, segons detall de l’estudi 

econòmic de l’ordenança fiscal i de l'informe tècnic que ha calculat els diferents destins i 

el  cost  de  cadascun  dels  destins.  S’ha  detallat  en  tres  partides,  una  pel  servei  de 

transferència, transport, valorització i eliminació de RSU, altra aplicació per al servei de 

gestió consorciada d'ecoparcs fixes, donat que aquest any està prevista la incorporació 

de  més  ecoparcs  fixes  a  més  dels  tradicional  de  Xàtiva  i  Canals;  i  altra  aplicació 

pressupostària pel servei consorciat d' ecoparcs mòbils.

Despeses  de  gestió  recaptatòria:  segons la  nova  ordenança  pel  cost  del  servei  de 

recaptació de la Diputació de València, aplicable per a l'exercici 2017.
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 Despeses  financeres: únicament  recull  les  despeses  bancàries  per  les 

possibles  comissions  bancàries  de  manteniment  de  comptes,  serveis 

telemàtics  i transferències.

 Transferències corrents: preveu la despesa per convenis de col·laboració amb 

municipis que alberguen plantes de transferència.

També inclou, com a novetat, l'aplicació pressupostaria necessària per començar amb el 

programa de "Mi cuenta ambiental".

 Inversions:  també  com  a  novetat  preveu  la  realització  de  inversions  de 

reforma en el nou local on traslladar la seu administrativa del Consorci i la 

inversió en ecoparcs mòbils finançada per la Generalitat Valenciana.

Xàtiva, 27 de novembre de 2016

La interventora

Carmen Savalls Sanfèlix

(document amb data i firma digital)
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