COMUNITAT D’USUARIS DE VESSAMENTS RIBERA ALTA I
Pressupost 2018.

MEMÒRIA DE LA PRESIDENCIA AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018,

En compliment d’allò que disposa l’article 168.1.a) 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,
s’elabora la present Memòria explicativa del contingut del Pressupost de la Comunitat
d’Usuaris de Vertits de la Ribera Alta I, per a l´exercici 2018.
La gestió administrativa, tècnica i econòmica correspon a l’Ajuntament d’Alzira,
conforme a l’acord adoptat per l’Assemblea General en sessió de 6 d’octubre de 2017, i
és també l’Ajuntament d’Alzira l’entitat pública de la que depén per haver-li sigut
assignada segons escrit de l’Oficina Nacional de Comptabilitat Classificació SEC
d’unitats públiques. Si bé la Presidència de la Comunitat d’Usuaris durant l’exercici
2018 correspon a l’Ajuntament de La Pobla Llarga, conforme a l’acord adoptat per
l’Assemblea General en sessió de 2 d’octubre de 2017.
Cal resaltar que l´elaboració del pressupost ha estat enquadrat en la determinació
global de una quantía màxima de necessitat de despesa, en compliment de les
competències bàsiques que li correspon desenvolupar a la Comunitat d´Usuaris.
Els estats d’ingressos i de gastos del pressupost de 2018 ascendixen a 267.165,00
euros. Açò representa, respecte al pressupost de 2017, una disminució de 188.835,00
euros que es justifica, principalment, per la disminució del capítol II de gastos corrents.
L’estalvi brut ―diferència entre els ingressos i gastos corrents― se situa en 5.000,00
euros.
En l’ESTAT DE GASTOS cal destacar els aspectes següents:
a) Capítol I. No hi ha gastos de personal. Els treballs de gestió de la Comunitat, tècnics,
econòmics i administratius, es realitzen per personal de l’Ajuntament d’Alzira i
s’inclouen com a gasto corrent.
b) Capítol II. Els gastos corrents ascendixen a 232.165 euros. Incorporen crèdit d’una
anualitat del canon de control de vertits; el gasto de la contractació d’autocontrols; els
gastos de gestió administrativa, técnica i económica; i els gastos jurídics que es preveu
abonar en l’exercici per a atendre les reclamacions en tràmit dels canons de 2010,
2011, 2013, 2014, 2015 i 2016 i l’encàrrec de la reclamació del canon de 2012.
c) Capítol III. Els gastos financers ascendixen a 10.000,00 euros, que es correspon
amb una previsió de gasto d’interessos de mora en cas de resolució favorable d’una de
les reclamacions en tràmit.
d) Capítol IV. No es preveu cap gasto en subvencions.
e) Capítol V. S’ha previst un fons de contingencia en quantia de 20.000,00 euros.
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f) Capítol VI. S’ha previst un crèdit de 5.000,00 euros, per a inversions que haja de
soportar la Comunitat.
g) Capítols VII, VIII i XIX. No s’ha previst cap gasto.
Es presenta un pressupost realiste fonamentat amb la infomació que disposem.
En l’ESTAT D’INGRESSOS incorpora en el capítol IV les aportacions a realitzar pels
municipis que integren la Comunitat d’Usuaris.
En tant no estiguen instal·lats els caudalímetres necessaris per conèixer els volums de
vessaments de cada població, l’aportació de cadascú de usuaris es calcula d’acord
amb la població de cada municipi i, encara que no respon al criteri de repartiment
establert als Estatuts, l’aprovació per unanimitat legitima l’aprovació d’aquest
pressupost.
Per últim i donada la dependència de la “ Comunitat d’Usuaris de Vertits de la Ribera
Alta I” de l’Ajuntament d’Alzira, una vegada aprovat el pressupost de l’exercici 2018, se
li haurà de remetre per a la seua consolidació.

El President,
Vicent Furió Durán
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