En virtut del què es disposa en 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, i en
l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del títol VI de la Llei 39/1988, en matèria pressupostària, s’informen els Pressupostos
municipals per a l’exercici 2016:

ANTECEDENTS:
PRIMER. El projecte del pressupost general per a l’exercici econòmic de 2018,
està integrat pel pressupost de l’entitat local Ajuntament de Xàtiva, l’Organisme Autònom
Consell Esportiu Municipal i de la Societat mercantil municipal Promoció Econòmica de
Xàtiva SA que ascendeix a la quantia consolidada de 25.384.300,00 Euros en l’estat de
despeses i 25.384.300,00 Euros en l’estat d’ingressos.
Aquest projecte de pressupost general ha estat format, segons indica l’article
168.4 del TRLRHL, per l’Alcalde de l’Ajuntament de Xàtiva, sobre els pressupostos de
l’Ajuntament, del Consell Esportiu Municipal i de la Societat municipal de Promoció
Econòmica de Xàtiva SA.
SEGON. Inclou la documentació legalment establerta:
1. El pressupost de l’Ajuntament de Xàtiva
2. El pressupost de l’Organisme Autònom Consell Esportiu Municipal
3. L’estat de previsió de despeses i d’ingressos de la societat mercantil municipal
Promoció Econòmica de Xàtiva SA (PROEXA)
Aquesta documentació conté:




Estat de Despeses.
Estat d’Ingressos
Bases d’Execució del pressupost.
Annexos al pressupost general:



Estat de consolidació del pressupost de l’Ajuntament amb el Consell i
PROEXA
Estat de previsió de moviments i situació del deute.

Documentació del pressupost de l’Ajuntament de Xàtiva:





Memòria de la presidència
Avanç liquidació del pressupost de 2017
Annex de personal
Annex d’inversions
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INFORME INTERVENCIÓ




Annex de beneficis fiscals en tributs locals
Annex amb la informació relativa als convenis suscrits amb la Comunitat Autónoma en
materia de despesa social.
 Informe econòmic-financer

FONAMENTS NORMATIUS:
PRIMER. La legislació aplicable és la següent:
Els articles del 162 al 171 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

Els articles 22.2 i) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.

Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI del la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’article 4.1 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària y Sostenibilitat
Financiera, modificada per la Llei 4/2012

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 Pressupostària, en
la seua aplicació a les entitats locals, en allò que no contradiga a la Llei 2/2012

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 de desembre pel que s’aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, que modifica la Orden EHA/3565/2008, de
3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales

Pla d’Ajust exercicis 2012-2022
SEGON. Procediment a seguir en l’aprovació dels pressupostos:
1. Previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda,el Ple de la Corporació és
l’òrgan competent per a aprovar el pressupost general, essent el quòrum necessari per a
la vàlida adopció de l’acord d’aprovació, el de majoria simple, atès el què disposen els
articles 22.2 i) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
La citada aprovació cal realitzar-la abans del 31 de desembre de 2016, tal i com
indica l’article 169.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com l’article 20.2 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril.
2. Aprovat inicialment el pressupost general per a l’exercici econòmic de 2017,
s’exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, per
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quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple.
3. El pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un
mes per a resoldre-les.
4. El pressupost general s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província
resumit per capítols, entrant en vigor en l’exercici 2017, un cop hagi estat publicat en la
forma prevista anteriorment.
5. Se’n remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la Conselleria d’Hisenda de la
Generalitat Valenciana del pressupost general, i aquesta remissió cal realitzar-la
simultàniament a l’enviament al Butlletí Oficial de la Província de València de l’anunci
descrit anteriorment.
6. Una còpia del pressupost cal deixar-la a disposició del públic, a efectes
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.
7. Contra l’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament
recurs contenciós administratiu, en la forma i terminis que estableixin les normes
d’aquesta jurisdicció.
El Tribunal de Comptes haurà d’informar prèviament a la resolució del recurs quan
la impugnació afecte o es referisca a l’anivellació pressupostària.
La interposició de recursos no suspendrà per sí sola l’aplicació del pressupost
definitivament aprovat per la Corporació.

El Pressupost General de l’Ajuntament es presenta sense dèficit inicial. Es troba anivellat
en els seus Ingressos i Despeses.
QUART. Equilibri pressupostari
El Pressupost de l’Ajuntament es presenta equilibrat al finançar-se les despeses dels
capítols I, II, III, IV i IX amb ingressos corrents. També existeix una aportació municipal
d’ingressos corrents al capítol VI de l’estat de despeses.
CINQUÈ. Estabilitat pressupostària
D’acord amb l’article 16.2 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
presupostaria, i l’article 12 de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financiera,
en la seua aplicació a les entitats locals, s’inclou a l’expedient d’aprovació del Pressupost General
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TERCER. Anivellament pressupostari:

de l’Ajuntament de Xàtiva informe independent sobre l’estabilitat pressupostària amb el resultat
favorable.
SISÉ. Compliment de les mesures del Pla d’Ajust exercicis 2012-2022
Les mesures del Pla d’Ajust exercicis 2012-2022 que afecten a l’elaboració dels
pressupostos per a l’exercici 2017 són les següents (la resta que no es detallen afecten a
la Tresoreria municipal i no als pressupostos):
Pel que fa al pressupost d’ingressos
Mesura 1: manteniment de tipus de grabamen IBI: Es mantenen els tipus de
gravamen, pero es reduix la base de càlcul dels valors cadastral
Mesura 3: potenciar la inspecció tributaria per a descobrir nous fets impossables
no gravats.
3.1 Noves altes en cadastre: S’ha incrementat el pressupost a la vista de les noves
actuaciones inspespectores del Ministeri d’Hisenda.
3.2 Liquidacions e l’Impost sobre Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana:
El pla preveia increments 0 per a la resta del anys. Aquest any, donada la
problemàtica judicial d’aquest impost, no s’han previst increments superiors al d’anys
anteriores.
3.3 Actuacions inspectores en l’IBI: Seran ja de plena aplicació les regularitzacions
cadastrals efectuades pel Ministeri en anys anteriors.

Prestecs, el Pla d’ajust ja preveia per aquest exercici la realització de prestecs per a
inversions per la xifra màxima d’un milió d’euros.
Pel que fa al pressupost de despeses:
Mesura 1: Reducció de les despeses de personal: Les despeses de personal han
incrementat al voltant, a causa de la incorporació de nou personal i de diversos
reajustaments.
Mesura 10: Reducció de la celebració de contractes menors: Aquesta és una mesura
de la que no es podrà coneixer el resultat fins a la liquidació del pressupost.
Mesura 15: Reducció de la prestació de serveis de tipus no obligatori. Aquesta
mesura ja ve consolidada la seua aplicació des dels exercicis anteriors.

D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em.

Codi Validació: 3TJF2ARYE5HH7N7PZ64HRL6GY | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

Mesura 4: Correcta financiació de taxes i preus públics: No s’aplica aquesta mesura.
En general s’han congelat les taxes, sense aplicar cap increment d’IPC. El fem s’ha
bonificat en un 35%, si be s’ha reduït respecte l’exercici anterior aquesta bonificació.

Mesura 16: Altres mesures referents a les despeses: revisió de preus del serveis
obligatoris. Aquesta mesura ja ve consolidada la seua aplicació des dels exercicis
anteriors.
Mesura 3 (altres): Increment de la despesa corrent per IPC: s’han tingut en compte les
revisions de preus dels contractes adjudicats, si bé, la majoria de contractes dels últims
anys establixen que no hi haura revisió de presus del contracte.

CONCLUSIÓ:
Al projecte de Pressupost que per a l’exercici de 2018, s’observa que a les
inversions hi ha alguna partida poc concreta. Seria convenient incloure una descripció
més concreta de la inversió i especificar-la a la fitxa d’inversions per ajustarse a la
legislació vigent en materia pressupostaria.
En materia de personal, deuria d'haver-se dotat totes les places existents a la
plantilla de personal, malgrat que en aquests moments no estiguen cobertes pels seus
titulars.

La interventora,
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