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INFORME PRESSUPOST
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Projecte de PRESSUPOST / 2021
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
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
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.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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.
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.
Ordre EHA/3565/2008, per la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
Llei dels Pressuposts Generals de l’Estat per al 2018.
II. DOCUMENTACIÓ QUE CONSTA EN L’EXPEDIENT
Projecte de pressupost per al 2021
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.
En compliment del que disposa l’article 168.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la interventora que
subscriu emet l’informe següent:

ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA
El pressupost redactat s’ajusta, quant a la seua estructura, al que disposa l’Ordre
HAP/419/2014, amb una classificació per programes i econòmica dels gastos i una
classificació econòmica dels ingressos.

CONTINGUT
De conformitat amb l’article 164 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
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qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals
elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en què s’integraran:
a) El pressupost de l’entitat mateixa.
b) Els dels organismes autònoms que en depenen.
c) Els estats de previsió de gastos i ingressos de les societats mercantils el capital social dels
quals pertanga íntegrament a l’entitat local.
L’article 168 de l’esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que
el pressupost de l’entitat local serà format pel seu president i se li haurà d’adjuntar la
documentació següent:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presente en
relació amb el vigent.
b) La liquidació del pressupost de l’exercici anterior i un avanç de la del corrent, referida,
almenys, al sis mesos d’este.
c) Annex del personal de l’entitat local.
d) Annex d’inversions a realitzar en l’exercici.
e) Un informe economicofinancer, en el qual s’exposen les bases utilitzades per a l’avaluació
dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per a atendre
el compliment de les obligacions exigibles i els gastos de funcionament dels serveis i, en
conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost.
El pressupost de cada un dels organismes autònoms integrants del general, proposat
inicialment per l’òrgan competent d’aquells, serà remés a l’entitat local de què depenguen
abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada en l’apartat
anterior.
Sobre la base dels pressupostos, el president de l’entitat formarà el pressupost general i el
remetrà, amb l’informe d’Intervenció i amb els annexos i la documentació complementària, al
Ple de la corporació abans del dia 15 d’octubre per a la seua aprovació, esmena o devolució.
L’acord d’aprovació, que serà únic, haurà de detallar els pressupostos que integren el
pressupost general, de manera que no se’n podrà aprovar cap separadament.
Al pressupost general s’uniran com annexos:
a) Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre anys, podran
formular els municipis i la resta d’entitats locals d’àmbit municipal.
b) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils del
capital social dels quals siga titular únic o partícip majoritari de l’entitat local.
c) L’estat de consolidació del pressupost de la mateixa entitat amb el de tots els pressupostos
i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils.
d) L’estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d’operacions de
crèdit o d’endeutament pendent de reembossament al principi de l’exercici, de les noves
operacions previstes a realitzar al llarg de l’exercici i del volum d’endeutament al tancament
de l’exercici econòmic, amb distinció d’operacions a curt termini, operacions a llarg termini, de
recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o semblants, així com de les
amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici.
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PROCEDIMENT D’APROVACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 169 de l’esmentat text refós, aprovat inicialment el
pressupost general, s’exposarà al públic, amb el previ anunci en el Butlletí Oficial de la
Província o, si és el cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial, per quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. El
pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguera
presentat cap reclamació. En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
L’aprovació definitiva del pressupost general pel Ple de la corporació haurà de realitzar-se
abans del dia 31 de desembre de l’any anterior de l’exercici en què haja d’aplicar-se.
El pressupost general, definitivament aprovat, serà inserit en el butlletí oficial de la corporació,
si en tinguera, i, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l’integren, en el de la
província.
L’acord d’aprovació requereix l’aprovació amb el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal de membres de la corporació de conformitat amb el que disposa l’article 47 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
ANIVELLACIÓ DEL PRESSUPOST
El pressupost no presenta cap dèficit inicial a l’ascendir tant el seu estat de gastos com el seu
estat d’ingressos a la mateixa quantia.
Respecte de l’estat de gastos, s’han previst crèdits suficients per atendre les obligacions
exigibles i els compromisos adoptats per la corporació.
Quant a l’estat d’ingressos, la seua quantia constitueix una mera previsió, determinada en
gran manera en funció de la previsible liquidació dels ingressos de l’exercici anterior de
conformitat amb el que disposa l’article 165.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que estableix que en els estats de gastos s’inclouran els crèdits necessaris per a atendre el
compliment de les obligacions, i en els estats d’ingressos figuraran les estimacions dels
distints recursos econòmics a liquidar durant l’exercici.
Respecte de les operacions de crèdit que es troben en vigor, hi ha els crèdits necessaris per a
atendre el compliment de les obligacions derivades de l’abonament d’interessos i de
l’amortització de capital.
BASES D’EXECUCIÓ
S’ajusten a la legislació aplicable.

II. PROJECTE DE PRESSUPOST 2021
El Pressupost de la MRA no incorpora el pressupost del Consorci de la Ribera (que ha
d’adscriure a la MRA) ja que esta pendent de confirmar important subvencio de un projecte
europeu que afectaría subtancialment la cofiguració del pressupost. No obstant, es faculta a la
Presidència per incorporar-lo quan s’aprove per aquest i consolidar-o amb el de la
Mancomunitat

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Código Seguro de Verificación: KJAA HJZD V3Q2 ERFR AU4Y

Pressupost 2021 Informe d'intervenció - SEFYCU 2312493
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://manra.sedipualba.es/

Pág. 3 de 6

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
EL INTERVENTOR/A
JOSE JESUS RIBES FELIU
25/11/2020

FIRMADO POR

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C\ Taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72
Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

El projecte de Pressupost de la Mancomunitat de la Ribera Alta (MRA) continua en la línia
anteriors de manteniment de serveis, amb les novetats que s’assenyalen en la memòria de la
Presidència, si be cal destacar l’important increment que suposa la nova configuración del
servei de recollida de residus
Per altra banda s’ha atès la recomanació de l’Intervenció expressada en l’informe del
pressupost de l’any d’estimular la domiciliació de les quotes complementàries i millorar el
pagament d’aquestes pels municipis, atesos els problemas habituals de necessitats
transitòries de tresoreria.
En este sentit es preveu una quota de 2,40 €/habitant, amb les reduccions de fins al 7%, en
aplicació del que es disposa al punt 47.2 de les Bases d’execució del pressupost, si be en
aquest cas la reducció es condiciona a estar al corrent de la quota ordinaria i de les quotes
complementàries liquidades abans del 1 de gener de 2021 tant per la Macomunitat com pel
Consorci de la Ribera, de conformitat amb allò que se fixa en les bases d’execució del
pressupost.

RESUM GENERAL Projecte PRESSUPOST / 2021
DESPESES

CONSIGNACIÓ

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
a) Operacions corrents

6.827.358,95

1) Despeses de personal
2) Despeses en bens corrents i serveis
3) Despeses financeres
4) Transferències corrents

3.481.560,76
2.059.675,55
6.206,96
1.279.915,68

b) Operacions de capital

241.411,95

6) Inversions reals
7) Transferencies de Capital
8) Actius financers
9) Passius financers

198.215,95

TOTAL
INGRESSOS

10.900,00
32.296,00

7.068.770,90
CONSIGNACIÓ

a) Operacions corrents

6.904.139,46

1) Impostos directes
2) Impostos indirectes
3) Taxes i altres ingressos
4) Transferències corrents
5) Ingressos patrimonials

0,00
0,00
1.132.158,35
5.771.781,11
200,00

b) Operacions de capital

164.631,44

6) Alienació d'inversions reals
7) Transferències de capital

0,00
164.631,44
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8) Variació d'actius financers
9) Variació de passius financers

TOTAL

7.068.770,90

III. INFORME ECONOMICO-FINANCER
El pressupost previst per a l’any 2021 suposa un important augment respecte del pressupost
de 2020 ( incloent les modificacions incorporades) del 68%, passant de 4.209.822,52 a
7.068.770,90 euros, degut sobre tot a la nova configuración del servei de recollida de residus,
per incorporar tant en ingressos com en despeses l’import de mes de 1.600.000 euros.
Els recursos ordinaris del pressupost (capitols 1 al 5) es xifren en 6.827.358,95 euros
Este creixement es degut a increments en els següents capitols d’ingressos :
cap III
60% 426.697,33
2.435.556,8
cap IV
73%
2
Destaca l’augment de quasi 400.000 euros de subvencions GVA i 150.000 del SERVEF i
sobre tot de 1.613.000 del contracte de recollida de residus ( per quotes dels municipis
adherits al servei), mes 500,000 per la facturació d’envasos lleugers.
L’estructura d’ingressos ( en percentatges respecte del total del pressupost):

RECAPTACIO
SUBVENCIONS

2020
17
38
55

2021
16
30
46

12
33
45

7
20
27
54

100

100

Qordinaria
Qcomplementaries
Q recollida Residus

Pel que fa les despeses, el creixement es reflexa a increments en els següents capitols

cap I

28%

cap II

45%

cap IV

41%
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763.409,47

Per l’augment de
personal
de subvencions

Cte recolli1.684.296,77 da residus

1.613.473,28

370.430,03
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En annex a aquest informe es detallen el compliment dels objectius d’ d’estabilitat
pressupostària en el sector públic local, regla de la despesa ( si be no exigibles ja que
per aquesta anualitat ja que no s’han fixat percentatges) i endeutament.

Conclusions Adequació a la legislació vigent del projecte de Pressupost per a
l’exercici 2021
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..
Cal advertir que encara que no es exigible el compliment de la regla de la despesa alhora de
l’aprovació del pressupost, podría 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 2019 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 i de la mancomunitat ha continuat la millora respecte dels exercicis
anteriors, no afectant de forma greu al pressupost pero planteja desajustos en el periode
medi de pagament, como a conseqüència del retard en al pagament de les subvencions per
part d ela GVA, SERVEF i Diputació i i de les quotes complementàries dels municipis. Sense
perjudici de reconèixer que compliment de les obligacions de pagament de la quota ordinaria
es molt bona per part dels municipis, encara hi ha alguns retards en el pagament, en les
quotes complmentàries per alguns municipis. Caldria esperar que en les noves mesures
d’estímul a la domiciliació de les quotes dels municipis, millore el ritme de pagament de les
diverses administracions publiques.
L’aprovació ó execució del programes subvencionats pel Servef, Diputació i Generalitat
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.
Per últim es recomana per al proper exercici pressupostari una vegada mes un lleuger
augment de les quotes ordinàries dels municipis atès la situació estancada de creixement de
població i per part dels ingressos provinents de les quotes.
Aquest és l’informe que emet la Intervenció. Això no obstant l’entitat resoldrà el que estime
més adient.
Alzira, 23 de novembre de 2020
L’interventor,
Jose Jesús Ribes Feliu
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