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INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

 

0.- LEGISLACIÓ APLICABLE

 

 Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

 RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei d'Hisendes 
Locals (art. 163 i 191 a 193) 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera. (art. 3, 11, 12, 21 i 23) 

 Art.  16 del Reial  Decret  1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre, 
d’Estabilitat Pressupostaria, en la seua aplicació a les Entitats Locals 

 Art. 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern  

 RD 500/1990, de 20 d'abril, Reglament Pressupostari (art. 89 a 105) 

 Ordre de 3 de desembre de 2008 pel que s'establix l'estructura pressupostària. 

 Ordre  de  20  de  setembre  de  2013,  per  la  que  s'aprova  la  Instrucció  de 
comptabilitat per a l'Administració Local. 

 Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2015, prorrogades al 2016 

 

1.- RESUM LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016.

 

Tancada la comptabilitat  de l'exercici  de 2016 i  formada per esta Intervenció la 
seua liquidació que s'integra per la següent documentació,

 Liquidació del Pressupost de despeses

 Liquidació del Pressupost d’ingressos

 Resultat pressupostari

 Estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i gastos a nivell de partida.

 Situació dels romanents de crèdit

 Romanent de Tresoreria

es presenta el resum següent:
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a)RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes

Drets 
reconeguts 

nets

Obligacions 
reconegudes 

netes
Ajusta-
ments

Resultat 
pressupostari

a) Operacions corrents 13.249.971,42 13.228.113,761 21.857,66

b)  Altres  operacions  no 
financeres 0’00 0’00 0’00

1.  Total  operacions  no 
financeres 13.249.971,42 13.228.113,76 21.857,66

2. Actius financers 0’00 0’00 0’00

3. Passius financer 0’00 0’000,00

13.249.971,42 13.228.113,76 21.857,66

AJUSTAMENTS

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals 1.970.101,99

+1.311.860,45

5. Desviacions de financiació negatives de l’exercici 1.000.000,00

6. Desviacions de financiació positives de l’exercici 1.658.241,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.333.718,11

b) ROMANENT DE TRESORERIA:

Fons líquids en la Tresoreria a 31/12/16 281.816,48

Drets pendent de cobrament: 6.306.408,22

Creditors pendent de pagament 1.233.754,04

Romanent de Tresoreria Total 5.354.471,40
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Romanent afectat gastos amb finançament afectat 1.970.101,99

Saldos de dubtós cobrament 3.208.471,40

ROMANENT DE TRESORERIA 
GENERAL                                              

176.098,49

Una anàlisi detallada per masses de la liquidació s'exposa a continuació.

2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT de 2016

a) GASTOS

Els crèdits inicials 12.216.737,92 € s'han incrementat en 2.266.800,42 euros i per 
tant,  la  previsió  definitiva  dels  gastos  pressupostats  per  al  2016  ha  sigut  de 
14.483.538,34 € . 

Les obligacions reconegudes presenten el següent desglossament entre corrents i de 
capital:

GASTOS CORRENTS
EUROS

CAPITOL I –Personal 114.075,79

CAPÍTOL II – Compra de béns corrents i servicis 12.951.534,28

CAPÍTOL III – Gastos financers 423,21

CAPÍTOL IV – Transferències corrents 162.080,48

Sumen gastos per operacions corrents 13.228.113,76

GASTOS DE CAPITAL EUROS

CAPÍTOL VI – Inversions reals 0,00

CAPÍTOL VII – Transferències de capital 0,00

CAPÍTOL VIII – Variació d'actius financers 0,00

CAPÍTOL IX – Variació de passius financers 0,00
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Sumen gastos per operacions de capital 0,00

Suma total gasto executat 2015 13.228.113,76

 

b) INGRESSOS

Els crèdits inicials 12.216.737,92 € s'han incrementat en 2.266.800,42 euros i per tant, 
la  previsió  definitiva  de  les  despeses  pressupostades  per  al  2016  ha  sigut  de 
14.483.538,34 € . 

El desglossament dels ingressos liquidats és el següent:

INGRESSOS CORRENTS EUROS

CAPÍTOL I –Impostos directes 0,00

CAPÍTOL II -Impostos indirectes 0,00

CAPÍTOL III –Taxes i altres ingressos 13.143.190,58

CAPÍTOL IV – Transferències corrents 106.383,06

CAPÍTOL V –Ingressos patrimonials 397,78

Sumen ingressos per operacions corrents 13.249.971,42

INGRESSOS DE CAPITAL Euros

CAPÍTOL VI –Venda d'inversions reals 0,00

CAPÍTOL VII –Transferències de capital 0,00

CAPÍTOL VIII – Actius financers 0,00

CAPÍTOL IX –Préstecs Llarg Termini 0,00

Sumen ingressos per operacions de capital 0,00

Suma Total Ingressos Liquidats 2016 13.249.971,42
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3.-RECAPTACIÓ

El pendent de recaptar de la taxa corresponent a l’exercici 2012 era a data 01.01.2016 
de 301.202,69 euros. Dels quals, s’han recaptat a data 31.12.2016, 54.433,30 euros, 
es a dir,  un 18% del pendent a 1 de gener. Hi ha pendent de recaptar per aquest 
concepte a 31 de desembre, 238.625,99 euros.

El pendent de recaptar de la taxa corresponent a l’exercici 2013 era a data 01.01.2016 
de 987.664,84 euros. Dels quals, s’han recaptat a data 31.12.2016, 240.674,94 euros, 
es a dir, un 24,36% del pendent a 1 de gener. Hi ha pendent de recaptar per aquest 
concepte a 31 de desembre, 707.371,07 euros.

El pendent de recaptar de la taxa corresponent a l’exercici 2014 era a data 01.01.2016 
de 1.494.174,42 euros. Dels quals, s’han recaptat a data 31.12.2016, 1.021.739,06 
euros, es a dir,  un 68% del pendent a 1 de gener. Hi ha pendent de recaptar per 
aquest concepte a 31 de desembre, 912.805,12euros, per altes posteriors.

El pendent de recaptar de la taxa corresponent a l’exercici 2015 era a data 01.01.2016 
de  2.071.566,21  euros.  Dels  quals,  s’han  recaptat  a  data  31.12.2016,  326.952,38 
euros, es a dir, un 15,78% del pendent a 1 de gener. Hi ha pendent de recaptar per  
aquest concepte a 31 de desembre, 1.163.238,82 euros, per altes posteriors.

Per tant, el percentatge de recaptació d’exercicis tancats ha sigut del 33,86%.

Respecte  a  la  taxa  corresponent  a  l’exercici  2016,  s’han  ficat  al  cobrament 
13.143.190,58 euros, dels quals, s’han recaptat en net 10.275.646,42 euros, és a dir, 
un 78,18%. Queden pendent de cobrament 2.867.544,16 euros. La resta corresponen 
a anul·lacions per diverses causes i devolucions d'ingressos indeguts.

El percentatge de recaptació tant en executiva com en voluntària han sigut inferiors als 
d'exercicis  anteriors.  El  percentatge  en  executiva  ha  baixat  del  35%  al  33%  i  el 
percentatge  en  voluntària  ha  baixat  del  84,50%  al  78,18%.  La  causa  d'aquesta 
disminució en la recaptació de la Diputació es deu a que la Diputació va prendre la 
determinació de no cobrar la  part  del  padró del  Consorci  corresponent  al  municipi 
d'Ontinyent  (tant  en  executiva  com  en  voluntària),  fet  que  s'informa  per  aquesta 
intervenció en informe addicional al de la liquidació, amb la conclusió de: 

«Visto todo lo anterior, esta intervención fiscaliza de disconformidad la Cuenta 
de Gestión Recaudatoria del ejercicio 2016».

4- ESTALVI EXERCICI 2016

“S’entendrà per estalvi net de les entitats locals i els seus organismes autònoms de  
caràcter administratiu, la diferència entre els drets liquidats pels capítols de l’u al cinc,  
ambdós inclusivament, de l’estat d’ingressos, i de les obligacions reconegudes pels  
capítols  u,  dos  i  quatre  de  l’estat  de  gastos,  minorada  en  l’import  d’una  anualitat  
teòrica d’amortització de l’operació projectada i de cada un dels préstecs i emprèstits  
propis i avalats a tercers pendents de reembossament.

L’import de l’anualitat teòrica d’amortització de cada un dels préstecs a llarg termini  
concertats i dels avalats per la corporació pendent de reembossament, així com la de 
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l’operació projectada, es determinarà, en tot cas, en termes constants, incloent-hi els  
interessos i la quota anual d’amortització, siga quina siga la modalitat i les condicions  
de cada operació.” (Art. 53.1 TRLRHL)

De conformitat amb els paràmetres assenyalats en la RDL 2/2004, de 5 de 
març, reguladora del Text Refós de la Llei d'Hisendes locals i Reial Decret 500/90,de 
28 d'abril que la desenvolupa, els estalvis  Brut i Net que resulten de la liquidació de 
2016:

INGRESSOS CORRENTS ORDINARIS:

Total ingressos corrents liquidats 13.249.971,42

GASTOS CORRENTS NO FINANCERS:

Total  gastos  corrents  liquidats  no  financers  – 
despeses  finançades  amb  romanent  de 
tresoreria

13.228.113,76 
-1.970.101,99 = 
11.258.011,77 

ESTALVI BRUT 2016 
1.991.959,65

L'Estalvi Net s'obté deduint de l'anterior Brut l'import de la càrrega financera 
que suposarà l'amortització i el pagament d'interessos corresponents als préstecs 
firmats a data 31/12/16, en termes d'anualitat constant, és a dir:

ESTALVI BRUT 2015 1.991.959,65

Menys: A.T.A. a 31/12/16 0,00

ESTALVI NET 2016 1.991.959,65

Aquest resultat tant positiu es dona perquè existeixen obligacions aplicables a aquest 
exercici  però  que  encara  no  s'han  meritat  per  valor  1.658.241,54 euros,  i  que  es 
corresponen amb les desviacions positives de l'exercici.

5.- LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Respecte  al  pressupost  de  despeses  d’exercici  tancats  no  queden  obligacions 
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reconegudes pendents de pagament. 

Respecte als ingressos pendents de cobrament, aquestos ascendixen a 3.297.593,03 
euros, dels quals 3.144.379,48 euros corresponen al  padró de la taxa de l’exercici 
2012, 2013, 2014 i 2015; 214.382,79 euros a quotes d’Ajuntaments i 61.169,24 euros 
de la Diputació.

6.- ESTAT DELS CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS .

Ascendix  en  ingressos  a  34,888,71  euros  i  en  despeses  a  25.522,05  euros.  Es 
bàsicament a l’IVA pendent de cobrament de les factures emeses al 2010 i encara no 
ingressades pels ajuntaments, als ingressos a compte d’anuncis de l’adjudicatari del 
contracte de concessió i a l’IRPF.

7.- ESTAT DE LA TRESORERIA 

Els Fons Líquids en la Tresoreria es xifren, de conformitat amb l'Acta d'Arqueig 
de Fons a 31 de desembre del 2016, en 281.816,48 €.

8.- COMPLIMENT DE LA ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, LA REGLA DE GASTO 
I LA DEUDA VIVA

Tal  i  com indica  la  normativa,  se  informa en informa adjunt,  sent  els  resultats  els 
següents:

«CONCLUSIONES  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Consorcio, a los efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria: 

No cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una necesidad de financiación  
al cierre del ejercicio de  1.130.749,78 Euros. La causa de este incumplimiento se debe principalmente 
a que la Diputación de Valencia no ha recaudado la parte del padrón del Consorcio correspondiente al  
municipio de Ontinyent, dentro del periodo de cobro aprobado al efecto, ni antes del 20 de noviembre,  
fecha en que se cierra la cuenta de recaudación de la Diputación. La parte no cobrada por la Diputación  
de Valencia, correspondiente al municipio de Ontinyent asciende a más de 1 millón de euros. También se  
tiene conocimiento extraoficialmente de que la recaudación en ejecutiva correspondiente al municipio de  
Ontinyent también fue alterada y no puesta el cobro temporalmente durante el ejercicio 2016, hecho que  
también ha podido  tener  sus efectos negativos  sobre la  recaudación  efectiva de ejercicios cerrados,  
afectando a la estabilidad presupuestaria del Consorcio.

 No cumple con el objetivo de regla de gasto, habiendo superado la diferencia entre el límite de la  
regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio en   1.903.327,49  €.  La causa de este 
incumplimiento se debe a que el Ayuntamiento de Alicante cerró las puertas de la planta de tratamiento,  
valorización y eliminación de residuos de Fontcalent, con lo que el Consorcio se ha visto abocado durante  
este ejercicio 2016 a buscar otros destinos menos favorables económicamente para el Consorcio, que  
han provocado un incremento del gasto muy importante que no se ha podido repercutir en los ciudadanos  
al no poderse modificar la tasa en los plazos establecidos. La financiación se este coste extraordinario se 
ha producido con los remanentes (ahorros) del consorcio, que se han visto reducidos en un millón de  
euros, respecto al ejercicio anterior.

 Cumple con el límite de deuda, el volumen de deuda viva  asciende a 0,  que supone el  0% de los 
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ingresos corrientes liquidados.»

«EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DEL  
GASTO

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe NO se cumple el objetivo  
de  estabilidad  presupuestaria,  por  lo  que  esta  Entidad  Local  deberá  formular  un  Plan  
Económico-Financiero  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  21  y  23  de  la  Ley  
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el  
artículo 9 de la Orden 21/05/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de  
suministro de información previstas  en la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

 

En cuanto a la tramitación de los planes económico-financieros el artículo 23 de la LOEPSF, prescribe  
que los planes económico-financieros  deberán  aprobarse  por  el  Pleno de la  Corporación(...).  Dichos  
planes deberán ser aprobados en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en  
marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento y remitidos al órgano  
competente de la comunidad autónoma (caso Comunidad Valenciana), la cuán será responsable de su  
aprobación y seguimiento.

El incumplimiento de esta obligación por parte de la Entidad Local será constitutiva de infracción  
muy grave según el artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a  
la información pública y buen gobierno.»

9.- CÀLCUL DELS DRETS DE DUBTÓS O DIFÍCIL COBRAMENT

Es  consideraran  ingressos de difícil  recaptació els de antiguitat superior a 1 any, 
excepte  que  les  especials  característiques  del  dret,  o  del  deutor,  justifiquen  altra 
consideració. La dotació del dubtós de cobrament es realitzarà de la següent forma: 
25% any 2016, 50% any 2015, 75% any 2014 i 100% anys 2013 i anteriors, segons 
bases d'execució del pressupost

El RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes 
Locals ha instaurat uns criteris mínims, menys restrictius que els que habitualment ha 
seguit aquest consorci per indicació tècnica.

Segons càlculs de la intervenció del consorci  que s'adjunten a l'expedient  sobre el 
càlcul del dubtós cobrament, aquest ascendeix 3.208.270,92 Euros.

Consorcio de Gestión de Residuos V5
C/ Carlos Sarthou, nº 4 entresòl A y B, Xàtiva. 46800 Valencia. Tfno. 962270036. Fax: 962276558







 

referència l’apartat 2.b) de l’art. 176 d’esta llei.

c) Els crèdits per operacions de capital.

d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.

2. Els romanents incorporats segons el que preveu l’apartat anterior podran ser 
aplicats tan sols dins de l’exercici pressupostari a què la incorporació s’acorde i, en el 
supòsit del paràgraf a) d’este apartat, per als mateixos gastos que van motivar, en 
cada cas, la seua concessió i autorització.

3.  Els  crèdits  que  emparen  projectes  finançats  amb  ingressos  afectats  hauran 
d’incorporar-se  obligatòriament,  llevat  que  es  desistisca  totalment  o  parcialment 
d’iniciar o continuar l’execució de la despesa.

A la vista de l'anterior, es proposa la incorporació de les següents desviacions a través 
d'una modificació pressupostaria de crèdits amb romanent de tresoreria afectat:

PRESSUPOST D'INGRESSOS:

870 “Romanent de tresoreria amb financiació afectada”: 1.918.847,97 euros.

PRESSUPOST DE GASTOS:

170 222 Divulgació i Comunicació. 173.927,43
170 227 Contrato de transferencia, transporte, valorización y elimin 1.026.223,62
170 2272 Servicios ecoparque Xàtiva 240.000,00
170 2273 Servicios ecoparque Canals 86.000,00
170 228 Contrato basculistas plantas de transferencias 9.538,66
170 229 Asistencia técnica obra planta Llanera 86.679,00
912 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgan gob. 12.000,00
920 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 4.665,26
920 220 Material de oficina 2.000,00
920 226 Gastos diversos 6.534,00
920 227 Servicios jurídicos 21.780,00
920 228 Trabajos de consultoria y asistencia técnica 5.000,00
920 462 Convenio municipios estación transferencia 162.000,00
922 465 Indemnizaciones 82.500,00

12.PROCEDIMENT                                                                                                            

Segons l’article 191 del TRLRHL, Tancament i liquidació del pressupost:

1.  El  pressupost  de cada exercici  es liquidarà,  quant  a la  recaptació de drets  i  al 
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i quedaran a 
càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seues 
respectives contraccions.
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2. Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els 
drets  pendents de cobrament  i  els  fons líquids a 31 de desembre configuraran el 
romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria 
haurà  de realitzar-se  tenint  en compte els  possibles  ingressos afectats  i  minorant, 
d’acord amb el que reglamentàriament s’establisca, els drets pendents de cobrament 
que es consideren de difícil o impossible recaptació.

3. Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del 
dia primer de març de l’exercici següent.

L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l’entitat local, amb 
un informe previ de la Intervenció.

L’article 193 del TRLRHL, respecte a la remissió a altres Administracions públiques 
determina que: 

4. De la liquidació de cada un dels pressupostos que integren el pressupost general i 
dels estats financers de les societats mercantils dependents de l’entitat, una vegada 
realitzada  la  seua  aprovació,  es  donarà  compte  al  Ple  en  la  primera  sessió  que 
celebre.

5. Les entitats locals remetran una còpia de la liquidació dels seus pressupostos a 
l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma.

S'informa de conformitat la liquidació del pressupost 2016 i es dóna compte als efectes 
oportuns a la Comissió de Govern i a l'Assemblea del Consorci.

La Interventora

Carmen Savalls Sanfèlix

(document amb firma i data digital)
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	El pendent de recaptar de la taxa corresponent a l’exercici 2014 era a data 01.01.2016 de 1.494.174,42 euros. Dels quals, s’han recaptat a data 31.12.2016, 1.021.739,06 euros, es a dir, un 68% del pendent a 1 de gener. Hi ha pendent de recaptar per aquest concepte a 31 de desembre, 912.805,12euros, per altes posteriors.
	El pendent de recaptar de la taxa corresponent a l’exercici 2015 era a data 01.01.2016 de 2.071.566,21 euros. Dels quals, s’han recaptat a data 31.12.2016, 326.952,38 euros, es a dir, un 15,78% del pendent a 1 de gener. Hi ha pendent de recaptar per aquest concepte a 31 de desembre, 1.163.238,82 euros, per altes posteriors.
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