
 
Ajuntament de Pedreguer

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015

Informe  de  la  Intervenció  sobre  el  grau  de  compliment  dels  criteris 
previstos  per  a  les  Inversions  financerament  sostenibles  de 
l'AJUNTAMENT DE PEDREGUER, ANUALITAT 2015. 

D’acord amb el disposat en l’apartat sissena de la Disposició Addicional 16a del  
Text  Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals aprovat  per  Reial  
Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de març,  es  dóna compte  de les  inversions 
executades;

«La  Disposició  Addicional  sisena de la  Llei  Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix la possibilitat de 
que  les  entitats  locals  destinen  el  seu  superàvit  a  finançar  inversions 
financerament sostenibles, sempre i quan concòrreguen els requisits exigits en 
eixa norma. 

Atès que la Disposició Addicional 16a del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
que  aprova  el  Text  Refòs  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals  regula  allò  que  ha 
d’entendre’s per inversió financerament sostenible. 

En  el  seu  apartat   6  disposa  que  anualment,  junt  amb  la  liquidació  del  
Pressupost, deurà donar-se compte al Ple de les inversions executades i del 
compliment de la legislació vigent. 

Durant  l’exercici  2015  la  Diputació  Provincial  d’Alacant  ha  concedit  a 
l’Ajuntament  les  següents  subvencions  per  a  l’execució  d’inversions 
financerament sostenibles: 

OBRA: REPARACIÓ DE PAVIMENT DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC 
URBÀ,  DE  LA  URBANITZACIÓ  LA  SOLANA  I  CARRER  ARÇOT  A  LA 
URBANITZACIÓ MUNTANYA PEDREGUER 

Anualitat: 2014

Pressupost de licitació obra: 114.041,99 € 

Pressupost d’Adjudicació: 109.021,00 €

Executa l’obra: Diputació Provincial d’Alacant 

Acta de recepció de les obres:21/06/2015

Informe tècnic sostenibilitat: 

Vida útil: 10  anys. 
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1) .-  Vida útil  de la inversió.- Del Projecte Tècnic, es desprèn que es tracta 
d'una obra bàsicament de renovació i millora de l'asfaltat dels seguents carrers: 

Casc Urbà - Mestre Serrano, Col·legi, Plaça Major

Urbanització Solana – Riu Vinalopó, Riu Montnegre i Riu Gorgos

Urbanització Muntanya Pedreguer – Carrer Arçot

  i per tant, amb una vida útil d'aquesta inversió de 10 anys. 

2) .- Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que podrien derivar-se 
de la inversió en l'horitzó de la seva vida útil.  Com s'ha dit,  es tracta d'una 
renovació i millora de l'asfaltat en vials des casc urbà i de les urbanitzacions, La 
Solana  i  Muntanya  de  Pedreguer  ja  existent,  actualment  en  estat  de 
deteriorament a causa dels anys transcorreguts des de la seva anterior asfaltat, 
fa ja molts anys. Per tant, els efectes pressupostaris de tal inversió no poden 
ser més que favorables en tant que les despeses de manteniment i reparació 
en els 10 anys que s'ha calculat de vida útil es veuran reduïts substancialment. 
D'altra  banda,  també  cal  esmentar  el  possible  estalvi  en  el  capítol  de 
responsabilitat  patrimonial  de  l'Administració,  a  causa  que  l'actual  estat  de 
l'asfalt pot comportar que ocorrin accidents de trànsit o danys a vehicles, amb 
la consegüent despesa per a l'Administració.

És a dir, l'obra comporta un clar estalvi de despeses corrents de manteniment i 
reparació de vies públiques en el pressupost municipal de cada anualitat.

3) .- Valoració de les despeses de manteniment un cop executada la inversió, 
amb detall dels possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la 
inversió durant la seva vida útil. L'estalvi net en despeses de manteniment i 
reparació és clar (al voltant de 15.000 € ).Per tant, aquesta inversió, en tant que 
suposa  un  estalvi  pressupostari  de  despeses  ordinàries  compleix  amb  els 
objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic de la corporació local.

L’aportació  de  l’Ajuntament  de  Pedreguer  es  de 0,00 €  i  per  tant  no  s’han 
reconegut obligacions en relació a l’ajuda concedida, que ha finançat inversions 
financerament sostenible. 

CONCLUSIÓ: La inversió és clarament positiva per a l’ajuntament,  per tant la 
seua conclusió es que l’execució, manteniment i  liquidació de la inversió no 
afectaran al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic 
per aquesta Corporació Local. 

Signat a Pedreguer per la Tècnica de Gestió Econòmica, Josefa Costa Vives.

(Signatura digital)
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