AJUNTAMENT DE RÒTOVA

EXPEDIENT PRESSUPOST GENERAL 2018

HONORI COLOMER GANDIA , Tècnic d’Administració General, secretari interventor de
l’ajuntament de Ròtova, (resolució 179/2016 de data 10 d’octubre de 2016), vist i estudiat el
projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2018, integrat pel de la pròpia Entitat
Local i el de OOAA Escola Municipal de Música Mestre Villar, tinc a bé emetre el següent

INFORME:

INFORME ECONOMIC FINANCER.
SECRETARIA INTERVENCIÓ
L’article 168 del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refòs de la Llei
d’Hisendes Locals, i 18 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril que desenvolupa el Títol VI
de la LLei d'Hisendes Locals, estableixen:
“Art. 168. El Presupuesto de la Entidad local será formado por su Presidente y al mismo habrá
de unirse la siguiente documentación: ......
......... .
e)
Un informe económico - financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos
para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los
servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.”

Per tant el següent informe s'emet en compliment de la legislació vigent i incidirà sobre
les previsions d'ingressos i despeses del Pressupost per a l'exercici de 2.018 integrat pel
de la pròpia Corporació i el de l’Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de
Música Mestre Villar.
Punts que s’analitzen:
PRIMER.Bases utilitzades per a la valoració dels ingressos.
Les previsions d’ingressos tributaris, de conformitat amb l’estructura pressupostària de
preceptiva aplicació, han estat valorats tenint en compte les bases dels tributs municipals
(impostos, taxes i preus públics) prevists per a l’exercici de 2018, de conformitat amb les
ordenances fiscals vigents, partint dels padrons fiscals realitzats, per les dades
conferides per l’efectiva recaptació produïda l’any 2017 a data d’avui i, havent-se utilitzat
la prudència com a criteri per al seu càlcul. S’han contemplat les adequacions respecte
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de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació servei
arreplega fem.
Pel que respecta a la PTE s’ha contemplat la mateixa aportació que per a l’any 2017,
tenint en comte la devolució a fer en l’anualitat de 2018 de la liquidació definitiva negativa
de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009 i 2013 i tenint en compte que a data de hui no hi ha
llei aprovada per a 2018 en esta matèria.
En l’apartat del capítol IV, transferències corrents, s’han contemplat les reconegudes i
efectivament recaptades en 2017, aplicant com ja s’ha dit anteriorment el criteri de
prudència financera per a garantir l’estavilitat pressupostària i financera de l’Ajuntament
seguint les línees marcades en exercicis anteriors. Es contempla les aportacions pel fons
de cooperació municipal.
Respecte de les transferències de capital es contempla inicialment les aportacions de la
Diputació de València pels programes dels PPOS i les inversions financerament
sostenibles (IFS), ambdues destinades a inversions.
Respecte d’aportacions d’altres entitats cal tindre en compte que s’ha pressupostat
l’ingrés del Consorci pel conveni signat amb la referida institució i per import de 95.000
euros. Es reitera el criteri de prudència i més en aquest cas si tenim en compte de no
realitzar-se estos ingressos, l’Ajuntament no podría fer front a les seues obligacions
pressupostàries en 2018 i haurien d’adoptar-se mides excepcionals al respecte.
SEGON.Operacions de crèdit contemplades:
No es preveu la concertació de cap operació de crèdit a llarg termini.
TERCER.Suficiència dels crèdits.
Les consignacions pressupostaries de les despeses han estat calculades, les de quantia
fixa per l'import de les obligacions a satisfer, els de caràcter variable, d'acord amb els
projectes i informes que els han servit de base, permetent els recursos dotar
suficientment els serveis i assignant, en tot cas les quantitats escaients per a satisfer:




els drets exigibles, subscripcions, aportació obligatòria, tributs, etc..
els necessaris per atendre els serveis obligatoris i els de competència de
l'ajuntament establerts per la normativa vigent.
els pactes i compromisos d'aportació subscrits per l'Ajuntament.
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No s’han contemplat en la seua totalitat les mides de despeses del capítol 1 aprovades
en el pla de sanejament de conformitat amb el RDL 4/2012.
QUART.S’han efectuats els càlculs en fulles excel respecte del compliment de la regla de gasto,
el tope de gasto no financer i de compliment d’estabilitat pressupostària del pressupost
per a l’exercici de 2018. En tots els casos és cumplix amb les normes que regulen estos
aspectes. Els meritats càlculs formen part de l’expedient i estàn degudament diligenciats
per qui subscriu.
CINQUÉ.Anivellació pressupostaria. El pressupost, integrat pel de la pròpia Corporació i el de
l’Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de Música Mestre Villar, es
presenta per a la seua aprovació sense déficit inicial, complint el que disposa l'article
164.5 del RDL 2/2004 de 5 de març.
El pressupost consolidat és el següent:
ENTITAT
AJUNTAMENT

ESTAT DE DESPESES
1.290.030 euros

ESTAT D’INGRESSOS

21.990 euros

21.990 euros

1.312.020 euros

1.312.020 euros

ESCOLA MUSICA
CONSOLIDAT

1.290.030 euros

Es presenta un únic pressupost que recull la totalitat de les despeses per un
costat i dels recursos o ingressos per un altre. Este projecte de pressupost per a
2018, contempla a judici de qui subscriu, la totalitat dels ingressos i de les
despeses sense cap reserva ni omissió, quedant garantit el principi d'universalitat
i resta de principis pressupostaris dels articles 163, 164 i 165 del RDL 2/2004 de
5 de març que aprova el Text Refòs de la LLei Reguladora de les d'Hisendes
Locals.
Ròtova, 21 de desembre de 2017
El secretari interventor.

Honori Colomer Gandia
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