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MEMÒRIA 2019
En virtut del que es disposa en l'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, de l'article 18.1.a) del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 20.2,a) dels vigents Estatuts del Consorci per al Servei de
Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València aquesta Presidència
eleva a l'Assemblea General el Projecte del Pressupost General per a l'exercici 2019, l'import
del qual ascendeix a 53.605.305,27€ equilibrat en gastos i ingressos amb la següent distribució
per capítols:

PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2019
RESUM PER CAPÍTOLS
PRESSUPOST DE GASTOS
CAPÍTOL I

GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTOLII

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

44.444.047,94

CAPÍTOL III

GASTOS FINANCERS

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL V

FONS DE CONTINGÈNCIA

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

4.012.010,83

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

100.000,00

4.833.253,50
67.993,00
48.000,00
100.000,00

TOTAL

53.605.305,27

PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

7.755.992,80
43.995.981,90
5.000,00
1.748.330,57
100.000,00

TOTAL

53.605.305,27
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El pressupost del Consorci per a 2019 s'incrementa un 1,13% respecte de l'exercici
anterior.
Amb aquest pressupost es pretén continuar amb la línia iniciada en exercicis anteriors
impulsant el gasto en inversió a fi de garantir la qualitat del servei públic de prevenció, extinció
d'incendis i de salvament que tenim encomanat.
Un esforç inversor que es reflecteix en l'import del capítol VI que ascendeix a
4.012.010,83€. Destacar el gasto previst per a la renovació de la flota operativa de vehicles,
amb l´adquisició de 2 autoescales (AEA) destinades a reforçar la nostra flota de vehicles de
rescat i extinció en altura i dues Bombes Nodrisses pesades (BNP) per a substituir els BNP
actuals dels parcs de Gandia i Requena.
Està prevista la renovació dels equips de protecció individual (EPI) actuals que estan
entrant en la fase final de la seua vida útil. Aquests equips són necessaris per a garantir la
seguretat del bomber front tots els riscos associats a l'incendi: tèrmics, elèctrics, ambientals,
mecànics, deguts a la falta de visibilitat. L'expedient de contractació es troba actualment en la
seua fase de preparació, estant prevista la seua adjudicació durant l'exercici 2019. Per tot això,
dins del capítol VI s'han consignat crèdits suficients per a donar cobertura al contracte. Així
mateix s'han consignat crèdits en el capítol III per als interessos derivats d'aquesta operació i
en el capítol II per a la quota de manteniment.
Dins d'este capítol destacar el gasto en maquinària per a les intervencions. Es va a dur a
terme la renovació de la capacitat de traga amb el subministraments de bombes i dels cascos
d'intervenció. A més s'ha consignat crèdit per a la renovació dels compressors d'aire que es
troben obsolets, comptant amb una antiguitat de 30 anys, millorant així la nostra capacitat per
a recarregar les botelles d'aire i garantint la seguretat i el compliment de la normativa vigent
respecte d'això.
A més es va procedir a l'ampliació del parc de Torrent per a situar una zona d'exposició de
vestits d'intervenció i altres dotacions annexes.
En 2019 es va millorar la xarxa de comunicacions, com a suport al sistema de mobilització
i gestió d'emergències, mitjançant la inversió en equips de mans lliures i microaltaveus i altres
elements complementaris dels equips de ràdio.
Respecte al capítol II de gastos, durant 2018 s'ha realitzat un esforç per a millorar les
infraestructures dels parcs que presentaven múltiples deficiències a causa de la seua antiguitat
i en l'adquisició de vestuari per a garantir la reposició ordinària i dotar d'equipament al personal
de nou ingrés. En el pressupost de 2019 es continuarà en la mateixa línia apostant per la
millora en les infraestructures i equipament del personal operatiu.
El capítol III “Gastos financeres”, disminueix per la reducció dels interessos de l'operació
d'arrendament financer de vehicles i perquè no s'ha renovat la pòlissa de crèdit contractada
per a evitar els desfasaments temporals de tresoreria, ja que durant l'exercici 2018 el Consorci
no ha presentat problemes de liquiditat.
En el capítol IV “Transferències corrents” s'inclou una consignació per a participar en
iniciatives d'índole públic, social i solidari. Així mateix, es pretén col·laborar en les activitats de
l'Associació de Bombers Veterans del Consorci constituïda durant l'exercici 2018, perquè els
bombers que ja no estan en actiu en el Consorci continuen mantenint un vincle amb aquesta
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entitat.
Destacar que durant 2019 es preveu la participació del Consorci en activitats promogudes
pel Comenex. El Consorci estarà present en el Mundial de Rescat de França a la fi del mes de
setembre i assistirà a les diferents Trobades d'Excarceració i trauma. L'assistència a aquests
esdeveniments ha consolidat al Consorci com a Servei referent en matèria d'excarceració a
nivell nacional i mundial.
Respecte als ingressos, a pesar que el pressupost en el seu conjunt ha incrementat un
1,13%, s'ha mantingut l'import de l'aportació de les entitats Consorciades. L'augment dels
ingressos és conseqüència de l'aportació de UNESPA que ha anat incrementat
progressivament durant els últims exercicis i de la liquidació de la taxa per prestació de serveis
i les bones perspectives de la mateixa per a 2019.

DELS GASTOS
El principal component de gasto es correspon amb el de personal. El Capítol I del
pressupost, gastos de Personal, aquesta anualitat representa un 82,91% del total. Això és
degut a la funció de prevenció que presta el Consorci Provincial de Bombers, i la necessitat de
disposar del personal necessari per a prestar un adequat servei les 24 hores del dia, els 365
dies de l'any, en tota la província de València.
En el marc de les limitacions en matèria de personal establides per la normativa aplicable,
en particular les procedents de les Lleis de Pressupostos de l'Estat aprovades per a cada
exercici en matèria d'increments retributius i de taxa de reposició d'efectius, la proposta de
Plantilla i de Relació de Llocs de treball per a 2019 es manté en similars termes a la prevista
per a l'exercici 2018.
No obstant això, cal ressenyar la introducció de modificacions puntuals, algunes resultants
de les previsions contemplades en el Pla d'Ordenació de Personal, aprovat per l'Assemblea del
Consorci i altres derivades de necessitats que s'han anat apreciant en el desenvolupament de
la gestió ordinària del vigent exercici.
Així, en matèria organitzativa, cal destacar la introducció d'algunes modificacions en la RLT
per a equiparar complements en determinats llocs que, malgrat tindre similars nivells de
responsabilitat, mantenien, en alguns casos, diferències en els complements específics,
realitzant-se ajustos amb motiu de la jubilació d'alguns empleats públics per a adaptar-se a les
necessitats de personal del Consorci, de manera que s'han amortitzat llocs els titulars del qual
es jubilen, per a reconvertir-los en uns altres més concordes a aqueixes necessitats.
En tots dos casos aquestes modificacions no suposen un increment retributiu significatiu.
En aquest sentit, cal destacar els següents aspectes:
Fitxes de la RLT relatives als Tècnics de Gestió (SG 06,07,08,11,12, 19 I 21), ja que
s'observat que alguns d'ells tenen la condició de responsables d'unitat i uns altres no, malgrat
que tots ells realitzen funcions similars dins de les seues àrees respectives, sense que tinguen
el mateix complement específic, per la qual cosa, atesa aqueixa circumstància s'ha
homogeneïtzat aquest complement.
Així mateix, s'incrementen 3 llocs de sergent en la RLT atès que es pretén transformar, per
jubilació o redistribució dels titulars, el lloc de sergent coordinador a extingir (3 llocs) en sergent
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de torn, si bé aquesta circumstància no té repercussió pressupostària posat que el sergent de
torn té menor retribució, la qual cosa cobrirà l'increment econòmic dels tres llocs de
coordinador cap de sala que es transformaran.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

D'acord amb l'anterior, es redistribueixen les 31 places d'Operador en: 6 llocs de
coordinador cap de sala i 25 llocs d'operador. A aquest efecte es transformen 3 llocs
d'operador en 3 llocs de coordinador cap de sala i es deixen 25 llocs d'operador.
D'altra banda, també s'ha considerat oportú amortitzar una de les fitxes d'ajudants de gestió
(SG - 26), de manera que la dotació passe de les 5 actuals a 4, incrementant-se, al seu torn,
en el mateix número (1), la dotació contemplada en la fitxa d'Administratiu (SG-25), que passa
de les 20 actualment previstes a 21 en l'exercici 2019, tot això amb la finalitat de millorar la
gestió organitzativa interna, que demanden una qualificació del treball a realitzar, que va més
enllà de la simple assistència en la gestió i que cal enquadrar més aviat en les funcions pròpies
d'un Administratiu.
Una altra modificació a ressenyar és la consistent en la creació d'un lloc denominat
«Tècnic d'Infraestructures» que serà exercit per un funcionari pertanyent a l'Escala
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Categoria Enginyer Tècnic Industrial,
compensant la seua creació amb l'amortització del lloc d'aquestes característiques que venia
reservat a un Oficial que venia exercint funcions de suport logístic. El canvi obeeix a la
necessitat de comptar amb un professional especialitzat per a realitzar els informes tècnics
relacionats amb infraestructures, vehicles i altres, així com comptar amb algú de la màxima
capacitació per a informar expedients de contractació i uns altres similars que avui dia
demanden informes tècnics de gran importància després de l'aprovació dels últims canvis
normatius (com la nova LCSP, per exemple).
De la mateixa manera, aquestes modificacions provoquen els consegüents ajustos en la
plantilla de personal per a donar resposta a les necessitats exposades.
Tot la qual cosa respon al compliment dels paràmetres de racionalitat, economia i
eficiència, conforme al que es disposa pels articles 90 de la Llei de Bases de Règim Local (Llei
7/1985, de 2 d'abril) i 126 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local (Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril), així com als requisits exigits en
les al·ludides normes pressupostàries en matèria de reposició d'efectius.
En matèria retributiva, ha de destacar-se que s'ha contemplat en les aplicacions
pressupostàries corresponents l'increment retributiu del personal al servei de les
Administracions Públiques per a l'exercici 2019 concretat en l'II Acord entre el Govern i els
Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, període 2018-2020,
on es preveu un increment del 2,25% per al dit personal l'any 2019.
Un altre aspecte a tindre en compte són els nombrosos processos selectius que estan
executant-se en aquests moments, molts d'ells pendents de conclusió en l'exercici 2019, sense
perjudici que també està previst iniciar nous processos selectius en aqueix mateix exercici,
com a conseqüència de l'elevat nombre de jubilacions que es vénen produint en els últims
anys a causa de l'alta edat mitjana de la plantilla.
A aquest efecte s'han establit les previsions pressupostàries corresponents per a atendre
tant els gastos ocasionats per l'organització i celebració d'aquestes proves, que, al seu torn,
comporten un cost addicional de formació i preparació del personal de nou ingrés, com per al
pagament de les dietes corresponents als membres dels OTS d'aquests, almenys pel que fa
als processos selectius que es considera que finalitzaran en 2019 (moment de l'abonament de
les dietes als seus membres).
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Les dotacions del capítol I arrepleguen, igual que l'any passat, les previsions per al
pagament dels costos retributius derivats del curs de personal operatiu de nou ingrés que,
d'acord amb la Llei 7/2011, d'1 d'abril, haurà de realitzar dita personal.
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En un altre ordre de coses, es continua en aquest exercici amb les mesures de gestió del
quadrant tendents a disminuir el nombre de gratificacions extraordinàries i a implantar un
sistema retributiu dirigit a compliment d'objectius, reforçant per tant les retribucions vinculades
a la productivitat, la qual cosa exigeix adequar les previsions de les corresponents aplicacions
pressupostàries, a fi de disposar d'una eina efectiva de treball en la gestió del personal del
Consorci.
Com a fet significatiu cal destacar que en aquest sentit s'ha observat una evolució positiva
com a conseqüència de les mesures implantades durant l'exercici 2018 que es preveuen
mantindre en el 2019.
Es manté la partida d'assegurances, on s'ha inclòs el valor del pressupost de licitació de les
assegurances de vida del personal del Consorci, així com la partida denominada “Altres
Gastos Socials”, la quantia de les quals s'incrementa fins a 50.000,00 €, per a donar cobertura
als conceptes que s'arrepleguen en l'Acord de l'Assemblea de 30 de juny de 2016, per a la
promoció de la professionalització del personal, gestió d'indemnitzacions derivades del servei i
per a la conciliació de la vida familiar i laboral.
Una altra de les aplicacions pressupostàries importants és la corresponent a la Seguretat
Social, que arreplega els gastos destinats a afrontar els costos de Seguretat social de la
plantilla del Consorci (10.330.000 €)
Finalment, es manté una partida per al desenvolupament de la carrera professional, a través
d'un sistema de productivitat vinculat al compliment d'objectius, la qual s'incrementa fins a un
import de 1.777.449 €, ja que contempla la quantitat no executada el 2018 en aquesta matèria,
dins de la previsió plurianual per a establir una quantia que servirà de base per a negociar un
document de carrera professional amb els empleats públics, dirigida a retribuir l'excel·lència en
la gestió pública i en la prestació del servei.
2. El capítol II gastos corrents en béns i serveis ha disminuït un 2,37% respecte a l'exercici
anterior, representant un 9,02% del pressupost de gastos. L'import d'aquest capítol ascendeix
a 4.833.253,50€.
El capítol respon a un conjunt heterogeni de gastos relacionats amb el funcionament
ordinari del Consorci, distribuïts en els següents grans blocs coincidents amb els articles de la
classificació econòmica:
•

Arrendaments: 18.000,00€

•

Reparacions, manteniment i conservació: 1.055.094,89€

•

Material, subministraments i uns altres: 3.056.358,61€

•

Indemnitzacions per raó del servei:703.800,00€

Per a determinar el crèdit necessari en cadascun d'aquests blocs s'ha tingut en compte les
dades de la liquidació de l'exercici 2018, l'evolució del gasto durant 2019 i les necessitats dels
diferents centres de treball.
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Les aplicacions pressupostàries que major increment han experimentat dins d'aquest capítol
són material informàtic, neteja i reparació de vestuari i conservació i reparació d'equips
d'informació.
Reparacions, manteniment i conservació:
S'inclouen els crèdits per a les reparacions en edificis (471.000,00), maquinària i útils,
entre ells els destinats a equips de respiració autònoma (125.000,00€), vehicles i
embarcacions (352.094,89€) i equips per al procés de la informació i xarxa de comunicacions
(107.000€).
En 2017 es van iniciar reparacions en alguns parcs professionals i de voluntaris i en el
vigent pressupost s'han inclòs els crèdits adequats per a continuar millorant les
infraestructures. En concret està previst:
•

Als parcs reparar i revestir d'Epoxi el sòl dels hangars així com reparar i pintar les
portes.

•

En Oficines centrals està projectada la reforma dels vestuaris, arreglar sostres i pintar
oficines.

•

Reforma del Centre de Comunicació i Control amb una nova distribució del mateix
renovació de cablejat i il·luminació, canvi de revestiments en cuina, instal·lació de sòl o
sostre tècnic per a ocultació del cablejat, substitució de paraments de separació i
pintura..

•

Reparacions en els parcs de voluntaris, entre altres, substitució d'enllumenat, reparació
de goteres, pintura, revisió de calderes, revisió de portes de l'hángar..

Així mateix s'han inclosos crèdits per a altres reparacions de caràcter general que siguen
necessàries acometre.

Material, subministraments i uns altres:
Dins d'aquest capítol, el conjunt mes significatiu des del punt de vista quantitatiu és el de
subministraments, dins del que s'inclouen els subministraments d'energia elèctrica dels
diferents centres del Consorci (168.787,47€), aigua (30.226,00€), combustible (413.888,22€),
vestuari (510.000,00€) i materials operatius (128.000,00€).
Amb càrrec a aquest últim concepte, el de material operatiu, es contempla l'adquisició de
material per als treballs de rescat en aigua i inundacions, accessoris d'excarceració, llanternes
per a cascos, mànegues, materials per a formació i espumógeno i recàrregues.
La consignació destinada a vestuari es manté respecte a l'exercici anterior i el seu import
ascendeix a 510.000,00€ per a l'adquisició de EPIS i així mateix per a garantir la reposició de
peces de lliurament periodificat, renovació extraordinària de peces per obsolescència,
l'equipament per al personal de nou ingrés i de borsa i el manteniment d'un estoc de seguretat
en magatzem.
Els serveis de telecomunicacions es quantifiquen en 158.245,50€ i els de comunicacions
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informàtiques en 40.641,00€. L'assegurament dels vehicles i embarcacions del Consorci es
xifra en 122.100,00€.
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Els serveis de neteja i higiene, incloent entre ells els de reparació i neteja de vestuari,
ascendeixen a 406.806,42€. El gasto en reparació i neteja de vestuari ha incrementat com a
conseqüència del contracte d'arrendament de 850 trages d'intervenció esmentat anteriorment.
A més s'inclou en el pressupost una previsió de 20.000,00€, per als gastos de publicitat,
propaganda i divulgació escolar, conduents a informar la comunitat dels serveis que es presten
pel cos de bombers i realitzar campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana. El
Consorci rep una mitjana de 8000 escolars anualment.
A més cada any es realitzen activitats dirigides a col·lectius en edat escolar com a
concursos, simulacres i accés a la galeria d'entrenament.
S'estableix una consignació de 52.000,00€ per a fomentar la pràctica de les activitats
d'excarceració i dels grups especials. Per a millorar les tècniques utilitzades en aquestes
especialitats és convenient promoure l'assistència a jornades, tallers, congressos i activitats
similars on es comparteixen experiències, s'analitzen noves tècniques, es desenvolupen i
proven nous equips.
Entre les accions previstes dins d'aquest grup d'activitats destacar:
•

La XIV trobada intern d'excarceració.

•

XV Trobada nacional d'excarceració.

•

III Trobada nacional de trauma.

•

Mundial de rescat a França.

Directament relacionats amb els gastos de personal, s'inclouen en el capítol II les
dotacions necessàries per a gastos de formació a l'efecte de possibilitar millores posteriors de
la promoció, especialització i desenvolupament professional.
Els programes 13640 i 13650, corresponents a la formació interna/externa, en el
pressupost de 2019, ascendeixen en el seu conjunt a 275.400,00€.
Dins del pla de formació interna es destacarien les següents accions formatives:
•

Implantació d'un programa de formació destinat a tot el personal operatiu relacionat
amb prevenció de riscos laborals.

•

Implantació d'un programa de formació relacionat amb les actuacions en sinistres
en l'edificació, salvament i desenrunament.

•

Implantació d'un programa de formació en matèria de conducció de vehicles
destinat al personal operatiu.

•

Programa formatiu encaminat a la implantació de procediments de planificació i
gestió de resposta operativa en el Centre de Comunicacions i Control i de la nova
unitat de comandament.
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Respecte a la formació externa, dins d'aquest apartat estan els cursos realitzats per
instructors del Consorci a determinades empreses que sol·liciten formació teòric pràctica en
matèria d'actuació contra incendis, cursos a autoescoles i altres centres de formació destinats
a capacitar a conductors de mercaderies perilloses, entre uns altres. Es consigna un gasto per
a aquest tipus de formació de 6.000,00€ per a l'abonament d'indemnitzacions al personal
instructor, import que en qualsevol cas és inferior al que percep el Consorci de les empreses
que sol·liciten aquests cursos.
Finalment, dins d'aquest conjunt de l'article 22 es doten les previsions per a contractes amb
empreses externes:
•

El primer bloc és el relacionat amb la prevenció de riscos laborals que amb un import
de 95.000,00€ es dota per als programes de vigilància de la salut, medicina del treball i
higiene industrial, entre altres.

•

D'altra banda es consignen 220.000,00€ per a atendre els diferents contractes de l'àrea
informàtica. Entre ells l'assistència tècnica per al desenvolupament d'aplicacions,
l'accés a l'aplicació per a consultar dades de la plataforma d'intermediació de dades
centralitzades de l'administració, manteniment i suport de la plataforma d'infraestructura
de dades espacials del Consorci, plataforma saas (programari com a servei) per a la
gestió del compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat i el manteniment del
sistema de gestió d'emergències.

•

Per a atendre altres contractes que requerisquen la intervenció d'empreses externes i
que no estiguen enquadrats en l'àrea de prevenció de riscos laborals, informàtica i
prevenció es consignen 209.000,00€ addicionals.

•

S'han consignat 8.000,00€ per a l'oficina de gestió de prestacions socials. Entre les
activitats previstes dins d'aquesta aplicació està la celebració de l'acte d'homenatge als
jubilats que es realitza anualment.

Indemnitzacions per raó del servei
Dins de les indemnitzacions per raó del servei destaquen les destinades al pagament de
bombers voluntaris del Consorci que han sigut estimades en 380.000,00€.
Les indemnitzacions relacionades amb el professorat dels cursos de formació ascendeixen
a 200.000,00€.
3. El capítol III Gastos Financers, disminueix un 29,10% com a conseqüència de la reducció
dels interessos de l'operació d'arrendament financer de vehicles en 2019 i al no haver-se
procedit a la renovació de la pòlissa de crèdit posat que en l'actualitat no existeixen
desfasaments temporals de Tresoreria en el Consorci.
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4. El capítol IV Transferències corrents. El Consorci consigna en els seus pressupostos
crèdits per import de 50.000€ per a la concessió de subvencions d'interès públic, social i
humanitari. En exercicis anteriors s'han subvencionat calendaris per a finalitats solidàries i està
prevista una subvenció per a col·laborar amb les activitats de l'Associació de Bombers
Veterans constituïda recentment amb el suport de la Direcció del consorci. L'Associació
s'encarregarà d'impartir formació i seminaris en matèria de prevenció a col·lectius com ames
de casa, col·legis, jubilats.. relacionats amb les finalitats públiques del Consorci però sense
invadir les competències pròpies del cos de bombers.
A més s'arrepleguen 15.000,00€ per a subvencionar activitats esportives i culturals
propostes pel personal del Consorci, que es canalitzen a través de les diferents Associacions
Esportiu Culturals de Bombers.
5. El capítol V Fons de Contingència, s'ha establit en virtut del que es disposa en l'articule 31
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
per import de 100.000,00€ per a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes
en el pressupost que puguen presentar-se al llarg de l'exercici.
6. El capítol VI Inversions Reals, ascendeix a un import de 4.012.010,83€ suposant un 7,48%
del total del pressupost. Dins del mateix s'enquadren un conjunt d'inversions que vénen
detallades en l'annex corresponent, entre unes altres trobem:
•

Ampliació del parc de Torrent per a situar una zona de trages d'Intervenció i altres
dotacions annexes.

•

Maquinària, instal·lacions i utillatge: Principalment compressors per a la recarrega de
botelles, cascos d'intervenció i bombes per a la renovació de la capacitat de traga.
També altres subministraments d'equips d'excarceració, manorreductores per a
espatleres, llances Akron, mànegues i elements de connexió reguladors, motoserres,
ventiladors de pressió positiva, cambres tèrmiques, explosímetros, botelles d'aire..

•

Vehicles i adaptacions dels mateixos: 2 Autoescales destinades a reforçar la flota de
vehicles de rescat i extinció en altura i 2 Autobombes Dides Pesades.

•

Renovació de la infraestructura estructural considerada crítica incloent-se dins de la
mateixa servidors i sistemes d'interconnexió, renovació d'equips informàtics,
Implantació d'una aplicació que permeta la integració en CoodCorm i millora i
desenrotllament de les aplicacions pròpies del Consorci.

•

Equips de comunicacions: Terminals mòbils i tablets. Bateries per a terminals portàtils
SEPURA, emissores mòbils per a nous vehicles i sistemes de comunicacions mans
lliures.

•

Reposició de mobiliari: Aires preparats, llavadors i llavaplats, butaques, taquilles,
tancaments metàl·lics, entre altres.

•

Les quotes corresponents a l'arrendament financer de vehicles, segons el quadro
d'amortització.

•

Les quotes corresponents a l'arrendament financer de Trages de lntervención (EPI)
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Pel que fa al pressupost d'ingressos, la principal font de finançament, com és habitual,
procedeix de les aportacions de les Entitats Consorciades, calculades d'acord amb els Estatuts
del Consorci, l'aprovació del qual va ser acordada per l'Assemblea General i publicada en el
BOP de la Província de València número. 178 de 15 de setembre de 2016. Aquestes
aportacions han sigut quantificades de la següent forma:
Diputació Provincial. L'aportació de la Diputació Provincial per a cada exercici pressupostari
es calcularà per la diferència resultant entre: a) el pressupost de gastos i b) les aportacions
corresponents a la Generalitat i els Municipis Consorciats
Generalitat Valenciana. Per la Generalitat s'aportarà una quantitat anual, de nou milions noucents vint mil euros (9.920.000,00€) que en tot cas no suposarà més del 30% dels gastos
ordinàries del Consorci. L'actualització anual d'aquesta quantitat estarà subjecta
obligatòriament al límit de gasto no financera aplicable als Pressupostos de la Generalitat.
Ajuntaments consorciats: La seua aportació suposarà, com a màxim, el 20% del pressupost
de gastos del Consorci
Ajuntaments amb població superior a vint mil habitants 4.882.175,10€
Ajuntaments amb població inferior a vint mil habitants 3.925.101,51€
S'ha previst, igual que en els últims exercicis, que l'aportació dels municipis amb població
inferior a vint mil habitants siga assumida per la Diputació Provincial.
De conformitat amb el conveni a subscriure, s'estableix, un ingrés addicional per part de la
Generalitat Valenciana per a finançar els gastos del denominat Encàrrec de gestió en matèria
forestal (1.300.000,00€).
Les aportacions de UNESPA han quedant fixades en 6.455.992,81€ d'acord amb el
conveni vigent en l'exercici anterior i que es prorrogarà en la present anualitat atès que disposa
d'una clàusula d'actualització en virtut de la qual el seu import no es manté constant sinó que
s'actualitza en funció de l'evolució de les primes cobrades per les companyies d'assegurances.
Els ingressos previstos per facturació de serveis s'han incrementat un 30%, amb un import
d'1.300.000,00€, tenint en compte l'evolució a l'alça dels drets reconeguts per aquest concepte
en 2018.
Tal com s'ha indicat al principi d'aquesta memòria, destacar que l'aportació dels
ajuntaments consorciats s'ha mantingut en la mateixa quantia malgrat increment del 1,13% del
conjunt del pressupost de l'exercici 2019. L'increment dels drets reconeguts i recaptats durant
2018 per l'aportació de Unespa i la facturació de serveis, i les previsions a l'alça per a 2019,
han permès adoptar aquesta mesura sense incrementar l'aportació de les entitats
consorciades.
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ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA I DESCENTRALITZACIÓ
Es manté la mateixa estructura d'anys anteriors eliminant-se i refonent-se aquelles
aplicacions pressupostàries que es consideren innecessàries.
Com és habitual, el present pressupost s'ha realitzat aplicant en les previsions d'ingressos
un criteri prudent d'estimació i prenent com a referència la recaptació efectiva dels últims anys.
De la mateixa manera es manté el règim de funcionament descentralitzat posat que permet
un millor coneixement dels costos del Consorci i una major autonomia i responsabilitat de les
prefectures dels parcs considerades com un instrument essencial en l'organització i
funcionament d'aquesta entitat.

València, en la data reflectida en la signatura electrònica adjunta
EL PRESIDENT- DELEGAT
Josep Bort Bono

Document signat electrònicament
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