Nota de premsa
Gabinet de premsa
DEM¤ S'APROVARAN DEFINITIVAMENT ELS PRIMERS
PRESSUPOSTOS DE LA NOVA ETAPA

El capítol d'inversions amb recursos propis creix exponencialment
Xàtiva, 18 de desembre de 2015.- Demà, el plenari ordinari de l'Ajuntament de Xàtiva
aprovarà definitivament el pressupost municipal per al 2016 amb tota probabilitat, tenint en
compte l'actual composició de la corporació municipal. Es tracta del primer pressupost de la
nova etapa política que es va obrir a la Casa de la Ciutat com a conseqüència del resultat de
les passades eleccions municipals. De la panoràmica general dels pressupostos, destaca el fort
increment de les inversions amb recursos propis i la baixada d'interessos del deute financer
adquirit per l'anterior equip de govern. Els pressupostos primen l'acció social, la reactivació
econòmica i la creació d'ocupació.
El regidor d'Hisenda, Ignacio Reig, ha resumit les grans línies polítiques que es veuen
reflectides en aquests comptes. Segons Reig, „ens hem centrat en alliberar recursos del

pagament de deute i dedicar-los a inversió directa. En el pressupost es veuen reflectides les
prioritats d'aquest nou equip de govern i són acció social, defensa de la cultura i el patrimoni
i, sobretot, la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball‰.
En matèria de fiscalitat, els pressupostos estableixen les bases per a una redistribució més justa
de la pressió fiscal. El regidor ha detallat la filosofia subjacent al nou plantejament dels
impostos municipals: „el repte està en la reducció de la despesa corrent i en poder reduir la

pressió fiscal. La recaptació per IBI ha baixat, però som conscients que encara és molt
elevada‰. Segons ha informat Reig, la nova tarifa de l'aigua provocarà una baixada del rebut
que pot arribar fins al 80% de les llars, mentre que el 20% restant, que té un consum més
elevat, pagarà més.
La redistribució dels ingressos permetrà alleujar 300.000 euros de càrrega fiscal a les famílies
més humils, quantitat aquesta que passarà a pagar-se per part d'aquells ciutadans amb majors
rendes. No obstant això, Reig s'ha mostrat prudent: „sabem que al principi es notarà poc
però és l'inici d'una fiscalitat 1 més justa‰.

Inversions i reactivació
La prioritat marcada des de l'equip de govern és la reactivació econòmica de la ciutat i la
creació de llocs de treball. Reig és conscient que „la crisi està sent duríssima per a moltes

persones. Farem tots els plans d'ocupació que ens siga possible però necessitem que el sector
privat arrenque i genere ocupació‰.
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La quantitat pressupostada per a inversions amb recursos propis per part de l'Ajuntament se
situa en 760.000 euros. La xifra es dispara respecte a exercicis anteriors, en què aquest capítol
es va quedar en tan sols 55.000 euros el 2015 o 45.000 euros en 2014. El regidor ha insistit
que „no hi ha inversions multimilionàries de dubtosa rendibilitat. Ens anem a cenyir als

pressupostos inicials i no tolerarem cap tipus de sobrecost o afegit al projecte inicial‰.
INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS
Descripció
Import
Seguretat i ordre públic
17.000,00
Compra motocicleta
10.000,00
Radiotranmissors TETRRA
7.000,00
Ordenació del trànsit i l'estacionament
40.000,00
Semàfors comptadors temps
10.000,00
Senyalitzacio horitzontal i vertical
15.000,00
Càmeres videovigilància trànsit
15.000,00
Protecció civil
5.000,00
Comprra motocicleta
5.000,00
Urbanisme, planejament i disciplina urbanística
305.324,48
Indemnització ocupació terrenys i permutes
155.324,48
Actuacions en vivendes amb ordres d'execució
80.000,00
Redacció projectes (pla especial nucli antic)
70.000,00
Urbanisme, gestió i execució d'obres
50.000,00
Inversions en infraestructures d'obres públiqeus i agricultura
50.000,00
Vies públiques
80.000,00
Inversió en senyalització memòria socarrada
10.000,00
Inversions en infrastructures urbanes
70.000,00
Aigua potable
82.000,00
Inversió de reposició per al funcionament de la xarxa de 12.000,00
col·lectors
Inversió de reposició per al funcionament de la xarxa d'aigua
70.000,00
Medi ambient
25.000,00
Inversió de reposció en projectes de regeneració paisajistica
25.000,00
Benestar social
45.000,00
Inversio de reposició per al funcionament dels serveis
45.000,00
Educació
10.000,00
Edificis i altres construccions (projecte ciutat educadora)
10.000,00
Esports
25.000,00
Inversió de reposició en instal·lacions esportives
25.000,00
Turisme
30.000,00
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Inversió de reposicó de l'oficina de turisme
Desarrola local
Inversió nova per a la reactivació econòmica (CC cel obert)
Informàtica i societat de la comunicació
Projecte smart city
Adquisició equipament informàtic i comunicacions
Administracio general
Inversió nova per a l'adequació del espai de la dona
Inversió per l'acondicionament dependències públiques

30.000,00
75.000,00
75.000,00
56.000,00
40.000,00
16.000,00
70.000,00
10.000,00
60.000,00

Total inversions directes 2016

760000

ESFORÇ INVERSOR AMB RECURSOS PROPIS (EVOLUCIŁ)
2016

760000

2015

55000

2014

45000

2013

504000

D'altra banda, el capítol de transferències arriba als 1.742.100 euros, detallades en la següent
taula:

Protecció civil
Medi ambient
Benestar Social, majors i promoció humana
Polítiques d'igualtat, Consell Local de la Dona
Educació
Cultura
Falles i festes populars
Joventut
Agricultura
Esports
Desenvolupament local
Proexa, Mancomunitat i FVMP
TOTAL CAPITOL IV

Any 2016
130.000,00
11.000,00
112.400,00
15.000,00
100.280,00
110.000,00
146.000,00
6.000,00
8.000,00
820.000,00
27.000,00
256.420,00
1.742.100,00

Deute
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Els préstecs contractats superen els 23,2 milions d'euros, dels quals 15,8 milions estan
pendents de devolució i generant interessos. En 2016, els pressupostos contemplen
l'amortització de 2,6 milions d'euros, quantitat a la qual s'acumularà una part dels ingressos
procedents de l'estat que serà retinguda. Reig posa el dit a la nafra: „l'Ajuntament està en la

pràctica intervingut pel govern Espanyol. Aquesta és la pitjor herència del govern anterior, la
manca de marge de maniobra‰.
INTERESOS DEL DEUTE FINANCER (EVOLUCIŁ)
2016

417000

2015

634341

2014

1258304

2013

1115032
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MAÑANA SE APROBAR˘N DEFINITIVAMENTE LOS PRIMEROS
PRESUPUESTOS DE LA NUEVA ETAPA

El capítulo de inversiones con recursos propios crece exponencialmente
Xàtiva, 18 de desembre de 2015.- Mañana, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Xàtiva
aprobará definitivamente el presupuesto municipal para 2016 con toda probabilidad, habida
cuenta de la actual composición de la Corporación Municipal. Se trata del primer
presupuesto de la nueva etapa política que se abrió en la Casa de la Ciutat como consecuencia
del resultado de las pasadas elecciones municipales. De la panorámica general de los
presupuestos, destaca el fuerte incremento de las inversiones con recursos propios y la bajada
de intereses de la deuda financiera adquirida por el anterior equipo de gobierno. Los
presupuestos priman la acción social, la reactivación económica y la creación de empleo.
El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, ha resumido las grandes líneas políticas que se ven
reflejadas en estas cuentas. Según Reig, „nos hemos centrado en liberar recursos del pago de

deuda y dedicarlos a inversión directa. En el presupuesto se ven reflejadas las prioridades de
este nuevo equipo de gobierno y son acción social, defensa de la cultura y el patrimonio y ,
sobre todo, la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo‰.

En materia de fiscalidad, los presupuestos sientan las bases para una redistribución más justa
de la presión fiscal. El concejal ha detallado la filosofía que subyace al nuevo planteamiento
de los impuestos municipales: „el reto está en la reducción del gasto corriente y en poder

reducir la presión fiscal. La recaudación por IBI ha bajado, pero somos conscientes de que
aún es muy elevada‰. Según ha informado Reig, la nueva tarifa del agua provocará una bajada
del recibo que puede alcanzar hasta el 80% de los hogares, mientras que el 20% restante, que
tiene un consumo más elevado, pagará más.
La redistribución de los ingresos permitirá aliviar 300.000 euros de carga fiscal a las familias
más humildes, cantidad ésta que pasará a pagarse por parte de aquellos ciudadanos con
mayores rentas. Sin embargo, Reig se ha mostrado prudente al respecto: „sabemos que al

principio apenas se notará pero es el inicio de una fiscalidad un más justa‰.

Inversiones y reactivación
La prioridad marcada desde el equipo de gobierno es la reactivación económica de la ciudad y
la creación de puestos de trabajo. Reig es consciente de que „la crisis está siendo durísima

para muchas personas. Haremos todos los planes de empleo que nos sea posible pero
necesitamos que el sector privado arranque y genere ocupación‰.
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La cantidad presupuestada para inversiones con recursos propios por parte del Ayuntamiento
se sitúa en 760.000 euros. La cifra se dispara respecto a ejercicios anteriores, en que este
capítulo se quedó en tan sólo 55.000 euros en 2015 o 45.000 euros en 2014. El concejal ha
insistido en que „no existen inversiones multimillonarias de dudosa rentabilidad. Nos vamos

a ceñir a los presupuestos iniciales y no vamos a tolerar ningún tipo de sobrecoste o añadido
al proyecto inicial‰.
INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS
Descripció
Import
Seguretat i ordre públic
17.000,00
Compra motocicleta
10.000,00
Radiotranmissors TETRRA
7.000,00
Ordenació del trànsit i l'estacionament
40.000,00
Semàfors comptadors temps
10.000,00
Senyalitzacio horitzontal i vertical
15.000,00
Càmeres videovigilància trànsit
15.000,00
Protecció civil
5.000,00
Comprra motocicleta
5.000,00
Urbanisme, planejament i disciplina urbanística
305.324,48
Indemnització ocupació terrenys i permutes
155.324,48
Actuacions en vivendes amb ordres d'execució
80.000,00
Redacció projectes (pla especial nucli antic)
70.000,00
Urbanisme, gestió i execució d'obres
50.000,00
Inversions en infraestructures d'obres públiqeus i agricultura
50.000,00
Vies públiques
80.000,00
Inversió en senyalització memòria socarrada
10.000,00
Inversions en infrastructures urbanes
70.000,00
Aigua potable
82.000,00
Inversió de reposició per al funcionament de la xarxa de 12.000,00
col·lectors
Inversió de reposició per al funcionament de la xarxa d'aigua
70.000,00
Medi ambient
25.000,00
Inversió de reposció en projectes de regeneració paisajistica
25.000,00
Benestar social
45.000,00
Inversio de reposició per al funcionament dels serveis
45.000,00
Educació
10.000,00
Edificis i altres construccions (projecte ciutat educadora)
10.000,00
Esports
25.000,00
Inversió de reposició en instal·lacions esportives
25.000,00
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Turisme
Inversió de reposicó de l'oficina de turisme
Desarrola local
Inversió nova per a la reactivació econòmica (CC cel obert)
Informàtica i societat de la comunicació
Projecte smart city
Adquisició equipament informàtic i comunicacions
Administracio general
Inversió nova per a l'adequació del espai de la dona
Inversió per l'acondicionament dependències públiques

30.000,00
30.000,00
75.000,00
75.000,00
56.000,00
40.000,00
16.000,00
70.000,00
10.000,00
60.000,00

Total inversions directes 2016

760000

ESFUERZO INVERSOR CON RECURSOS PROPIOS (EVOLUCIŁN)
2016

760000

2015

55000

2014

45000

2013

504000

Por otro lado, el capítulo de trasferencias alcanza los 1.742.100 euros, detalladas en la
siguiente tabla:
Protecció civil
Medi ambient
Benestar Social, majors i promoció humana
Polítiques d'igualtat, Consell Local de la Dona
Educació
Cultura
Falles i festes populars
Joventut
Agricultura
Esports
Desenvolupament local
Proexa, Mancomunitat i FVMP
TOTAL CAPITOL IV

Any 2016
130.000,00
11.000,00
112.400,00
15.000,00
100.280,00
110.000,00
146.000,00
6.000,00
8.000,00
820.000,00
27.000,00
256.420,00
1.742.100,00

Deuda
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Los prestamos contratados superan los 23,2 millones de euros, de los cuáles 15,8 millones
están pendientes de devolución y generando intereses. En 2016, los presupuestos contemplan
la amortización de 2,6 millones de euros, a la que se acumulará parte de los ingresos
procedentes del estado que va a ser retenida. Reig pone el dedo en la llaga: „el Ayuntamiento

está en la práctica intervenido por el Gobierno central. Esa es la peor herencia del gobierno
anterior, la falta de margen de maniobra‰.
INTERESES DE LA DEUDA FINANCIERA (EVOLUCIŁN)
2016

417000

2015

634341

2014

1258304

2013

1115032
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