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INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PERA L'EXERCICI2012
DELCONSORCIELFAR
En compliment del que determina I'article 168.4 del Reial Decret Legíslatiu 2/2004, dé
5 de man;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), i I'article 18.4 del Reial Decret 500/1990, s'emet informe al projecte
de pressupost per a I'exercici 2012 del Gonsorcí EL ,FAR.
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El resum per capítols del projecte dé pressupost presentat és el següent:
Ingressos
3. Taxes í altres ingressos
4.' Transferenéies .corrents
5. Ingressos patrimonials
Total

\.

Previsi92012
211.122.67
688,867,33
210.010,00
1.110.000,00

Despeses
. , . ... Previsió2012
, ; .769:006,97
1. Despeses de. personal ·'
2 ~ Despeses béns corrents í
. 328A9~,03
..
.
. .. .
:
serveis
3. Despeses fínanceres
12.500,00
Total
1.110.000,00
"
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El projecte de pressupost del Consorci EL .FAR per a I'any 2012 es presenta seTl$e
déficít inicial, conforme el que disposal'arficle 165.4 del TRLRHL i tant I'esta!
d'ingressos com el de despeses ascendeixen a 1.110.000,00 euros , S'observa un
decrement del 14,62 % respecte al pressupost de I'exerdci 2011 .
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El projecte de pressupost compleíx I'obje<?tiu d'estabilitat pressupostaría prevíst a
I'article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de. mary, en els termes'
previstos al Reial Decret 1463/2007, de 2· de noVembre. En efecte, Capítoi 1 a 7
d'lngressos - Capítol1 a 7 de Despeses =O.
. .
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El Consorci preveu ingressar 83.954,08 eUros. de l'Ajuntament de Barcelona,
91.000 euros' 'de l'Autoritat' Portuaria de Barcelona, 149.062,25 euros de la
Generálitat dé Catalunya, 48.19~ euros de la Diputació de Barcelona i 300.000
euros . de la Fundacíó Privada Navégacíó Oceanica Barcelona, L'efectivitat
d'aquestes aportacions resta subjecta als acords de les entitats consorciéides í a la
signatura del conveni previst per a I'exercici · 2012 9mb la Furidació Privada de
Navegació Oceaníca Barcelona per al patrocini de les activitats educatives del
Consorcí EL FAR. Altramént, es preveu . un imp.ortant increment deis ingres~os
r
previstos al capítol 3 , (taxes i áltres ingressos) que segons s'indica a la Memoria '
correspon a la previsió d'un major nombre de patrocinadors. Al respecte, es
recorda que la disponibilitat deis credits esta condicionada a I'existencia de
documents fefaents que acreditin els compromisos ferms de les entitats que
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realitzen les aportacions previstes en el pressupost inicial, segons el que preveu
,'article 173.6 .del TRLRHL.
•

Respecte · a les despe~es de personal es recorda que ,'increment de les
retribucions de personál haura d'ajustar-se a· alió que disposila Uei de
Pressupostos Generals de ,'Estat per a I'any 2012.
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En la base d'execució 10a , "Ampliació de credits", és d'aplicació el que disposa
I'art. 178 del TRLRHL, que estableix que tindran la condició d'alTipliables aquells
credits que de manera taxativa i degudament explicitats es relacionin' e'n les bases
d'execució del 'pressupost, és a dir, amb el detall suficient (concepte pressupóstari)
i I'article 39.2 del RO 500/1990, que fixa que únicament· podran qeclarar-se
ampliables aquelles . partides pressupostaries que corresponguin' a despeses
finanyades amb recursos expressament afedats.
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S'uneix a aquest pressupost la documentació que preceptua ,'article 168.1 del
. TRLRHL.

Aprovat inicialment el pressupost, . s'haura de donar compliment als requisits de
publicitat establerts a "article 169 i següents del TRLRHL.
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