1. MEMÒRIA

MEMÒRIA 2017
En virtut del que disposa 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'art. 20.2,a) dels vigents Estatuts del Consorci per a el Servei de Prevenció i
Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València esta Presidència eleva a
l'Assemblea General el Projecte del Pressupost General per a l'exercici 2017, l'import del qual
ascendix a 52.008.490,82.-€ equilibrat en gastos i ingressos amb la següent distribució per
capítols:

PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2017
RESUM PER CAPÍTOLS
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

GASTOS DE PERSONAL
BÉNS CORRENTS I SERVICIS
GASTOS FINANCERS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

41.372.105,00
5.576.818,79
113.942,52
147.200,00
100.000,00
4.648.424,51
50.000,00
0,00
52.008.490,82

PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
TOTAL

6.754.233,64
43.450.926,61
5.000,00
1.748.330,57
50.000,00
52.008.490,82
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El pressupost del Consorci per a 2017 s'incrementa un 2,2% respecte de l'exercici anterior.
Amb este pressupost es pretén continuar amb la línia iniciada en 2016 impulsant el gasto
en inversió amb l'objecte de garantir la qualitat del servei públic de prevenció, extinció
d'incendis i de salvament que tenim encomanat.
Un esforç inversor que es reflectix en l'increment d'un 6,40% del capítol VI. Per un costat
destacar el gasto previst per a la renovació necessària de vehicles de primera eixida i de les
autobombes dides, que en alguns casos compten amb més de 18 anys d'antiguitat. Així mateix
es reforça la capacitat en les intervencions de rescat i extinció d'incendis d'altura amb
l'adquisició d'una nova autoescala.
També dins d'este capitule augmenta el gasto en maquinària per a les intervencions i en la
millora de la xarxa de comunicacions com a suport al sistema de mobilització i gestió
d'emergències.
Un altre dels capítols que s'incrementa en l'exercici 2017 és el capítol II “Gastos en béns
corrents i servicis”, com a conseqüència del gasto previst per a fer front a la renovació del
vestuari del personal i adquisició de mateix per a personal de nou ingrés. A més s'inclou el
crèdit necessari per a reparar i millorar les infraestructures dels distints centres de treball que a
causa de la seua antiguitat presenten múltiples deficiències.
Destacar que durant 2017 es preveu la participació del Consorci en distintes activitats
promogudes pel Comenex. El gasto en esta activitats s'incrementa en el pressupost del vigent
exercici ja que la participació del Consorci en les diferents trobades d'Excarceració, trauma i de
rescat i els bons resultats obtinguts en els mateixos han permés que el nostre servei s'haja
consolidat com un referent en esta matèria tant a nivell nacional com internacional.
Respecte als ingressos, destacar que a pesar que el pressupost en el seu conjunt ha
incrementat un 2,2%, i tenint en compte l'especial dificultat que travessen alguns ajuntaments
consorciats, la seua aportació per a 2017 ha disminuït un 1%. La voluntat d'esta presidència ha
sigut no agreujar els problemes econòmics actuals d'estes entitats. L'aplicació d'esta mesura
ha sigut possible per l'increment durant l'exercici 2016 de l'aportació d'UNESPA i de la
liquidació de la taxa per prestació de servicis i les bones perspectives de les mateixes per a
2017.

DELS GASTOS
El principal component de gasto es correspon amb el de personal. El Capítol I del
pressupost, Gastos de Personal, esta anualitat representa un 79,55% del total. Açò és lògic si
entenem que el gros del servici que es presta al ciutadà a la província ho desenrotllen
empleats públics del Consorci Provincial de Bombers.
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En el marc de les limitacions establides per la normativa aplicable, la proposta de Plantilla
per a 2017 i relació de llocs de treball es manté en semblants termes a la prevista per a
l'exercici 2016, excepció feta de determinats ajustos que no suposen revisió profunda de la
mateixa, tan sols adequació a la realitat normativa. Això respon als paràmetres de racionalitat,
economia i eficiència predicables de la mateixa, tal com 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).
En matèria retributiva, les fites que per a l'exercici 2017 modifiquen el capítol 1 són els
següents: processos selectius que estan executant-se en estos moments i que comporten un
cost addicional de formació i preparació del personal de nou ingrés; l'increment retributiu de
l'1% previst per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i la situació actual de la plantilla
amb edat mitjana elevada. Tot això, exigix adequar les previsions de les corresponents
aplicacions pressupostàries, a fi de disposar d'una ferramenta efectiva de treball en la gestió
del personal del Consorci.
Com fet significatiu cal destacar que es mantenen la majoria d'aplicacions, vista l'evolució
que durant l'any 2016 s'ha produït. A pesar que en aplicació de l'Acord Regulador de les
Condicions de Treball 2014-2015, s'ha produït un augment del preu de les hores
extraordinàries, s'estan aplicant mesures de contenció i control de la prestació de servicis
extraordinaris, este fet, unit als processos de selecció iniciats i els que en este moment s'estan
negociant, i els procediments de cobertura de tots els llocs operatius, suposarà una minoració
del cost de les gratificacions extraordinàries, la qual cosa ja es plasma en l'actual aplicació, i
això a pesar que, donada l'edat mitjana de la plantilla, en aplicació de la nova normativa en
relació a permisos i vacacions per antiguitat (RD-ley 10/2015), s'ha produït un elevat nombre
d'hores per vacacions i permisos.
Així mateix 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.
Per a fer complir 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, s'ha inclòs una partida denominada “Altres Gastos
Socials” que substituïx a la partida d'ajudes socials, i la quantia de la qual ascendix a 25.000 €,
quantia que dóna cobertura als conceptes que en l'acord s'arrepleguen i que suposen una
disminució del 50% sobre les anteriors Ajudes socials.
Les dotacions del capítol I arrepleguen així mateix, igual que el passat any, 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. Atés que el
Consorci durà a cap diversos processos selectius, és necessari pressupostar el cost que per al
mateix puga derivar-se de l'assistència al curs del personal. Este cost està inclòs en les
aplicacions corresponents a retribucions bàsiques i complementàries i de seguretat social.
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Finalment, s'ha inclòs una partida per al desenrotllament de la carrera professional, per un
import de 200.000 euros, 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. Encara que la quantia definitiva dependrà dels apartats que es
negocien, la quantia proposada s'ha determinat sobre l'estalvi que les mesures posades en
marxa han suposat per al Capítol I durant l'any 2016, de manera que l'import total de Capítol I
no augmente per la inclusió d'esta partida.
2. El capítol II Gastos corrents en béns i servicis ha incrementat un 16,28% respecte a
l'exercici anterior, representat un 10,72% del pressupost de gastos. L'import d'este capítol
ascendix a 5.576.818,79€.
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: 14.000,00€

•

Reparacions, manteniment i conservació: 1.383.200,67€

•

Material, subministraments i altres: 3.472.970,92€

•

Indemnitzacions per raó del servei: 706.647,20€

Per a determinar el crèdit necessari en cada un d'estos blocs s'ha tingut en compte les
dades de la liquidació de l'exercici 2015, l'evolució del gasto durant 2016 i les necessitats dels
distints centres de treball
Les aplicacions pressupostàries que major increment han experimentat dins d'este capítol
són vestuari, reparació i manteniment d'edificis i altres treballs d'empreses i servicis de
professionals.
Reparacions, manteniment i conservació:
S'inclouen els crèdits per a les reparacions en edificis (744.000,00€), maquinària i útils,
entre ells els destinats a equips de respiració autònoma (125.000,00€), vehicles i
embarcacions (425.200,67€), mobiliari i equips per al procés de la informació i xarxa de
comunicacions.
Destacar l'increment dels gastos de reparació i manteniment d'edificis (58,97%). Per a
determinar el gasto necessari en reparacions en els centres de treballs s'han seguit les
recomanacions del Servici de Prevenció de Riscos Laborals i Suport Logístic Infraestructures
que en 2013 van realitzar un estudi per a detectar les deficiències existents en els edificis del
Consorci i van establir una sèrie de mesures per a la seua esmena. Fins ara no havia sigut
possible millorar les instal·lacions existents per les limitacions pressupostàries d'exercicis
anteriors. No obstant això, en el vigent pressupost s'inclouen els crèdits adequats per a
resoldre esta situació tan precària.
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Material, subministraments i altres:
Dins d'este 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 (165.631,95€), aigua (30.309,37€), combustible (385.300,00€),
vestuari (1.158,365,90€) i materials operatius (127.640,00€).
Amb càrrec a este 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 recarregues.
La consignació destinada a vestuari ha incrementat un 102,16%. Per un costat s'ha de fer
front als pagaments derivats de l'arrendament de 950 equips d'intervenció (278.857,20€.) que
finalitza en 2017. A més s'inclouen els crèdits necessaris per a reposició de prendas d'entrega
periodificada, renovació extraordinària de prendas per obsolescència i l'equipament per al
personal de nou ingrés i de bossa.
Els serveis de telecomunicacions es quantifiquen en 194.645,50€ i els de comunicacions
informàtiques en 38.0000,00€. L'assegurament dels vehicles i embarcacions del Consorci es
xifra en 102.930,00€.
Els serveis de neteja i higiene, incloent-hi entre ells els de reparació i neteja de vestuari
ascendixen a 284.449,72€
A més s'inclou en el pressupost una previsió de 11.800,00€, 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
S'establix 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 estes
especialitats és convenient promoure l'assistència a jornades, tallers, congressos i activitats
semblants on es compartixen experiències, s'analitzen noves tècniques, es desenrotllen i
proven nous equips.
Entre les accions previstes dins d'este grup d'activitats destacar:
•

La trobada interna d'excarceració i de trauma.

•

Trobada nacional d'excarceració.

•

Trobada nacional de trauma.

•

Mundial de rescat a Bucarest.

Directament relacionats amb els gastos de personal, s'inclouen en el capítol II les
dotacions necessàries per a gastos de formació als efectes de possibilitar millores posteriors
de la promoció, especialització i desenrotllament professional.
Els programes 13640 i 13650, corresponents a la formació interna/externa, en el
pressupost de 2017, ascendixen en el seu conjunt a 280.400,00€.
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Dins del pla de formació interna càbria destacar les següents accions formatives:
•

La implantació del programa de formació corresponent al procediment d'actuació
d'incendis en interiors i assimilables.

•

Implantació d'un programa de formació corresponent al procediment d'actuació en
incendis forestals.

•

Implantació d'un programa de formació corresponent al procediment d'actuació en
sinistres amb mercaderies perilloses.

•

Programa formatiu encaminat a la implantació de procediments de planificació i gestió
de resposta operativa en el Centre de Comunicacions i Control.

A més s'han inclòs els gastos de formació i preparació de personal de bossa i d'altres
accions formatives vinculades a processos de selecció.
Respecte a la formació externa, dins d'este 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 altres. Es consigna un gasto per a este
tipus de formació de 8.000,00€ per a l'abonament d'indemnitzacions al personal instructor,
import que en qualsevol cas és inferior a què percep el Consorci de les empreses que
sol·liciten estos cursos.
Finalment, dins d'este 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 105.389,98€ es dota per als programes de vigilància de la salut, medicina del treball
i higiene industrial, entre altres.

•

Per un altre costat es consignen 211.287,00€ per a atendre als diferents contractes de
l'àrea informàtica. Entre ells l'assistència tècnica per al desenrotllament de Aplicacions
web, treballs de consultoria per a l'adaptació del Consorci a l'Esquema Nacional de
Seguretat, la implantació d'un sistema d'Administració Electrònica i el desenrotllament
de la plataforma de computació mòbil per a optimitzar el servici operatiu.

•

A més es preveu la contractació de servicis de suport a la secció de prevenció a fi de
desenrotllar adequadament els projectes encaminats al coneixement dels riscos,
fonamentalment tecnològics, i millora de les actuacions operatives en cas
d'emergència.

•

Per a atendre a 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 177.765,50 € addicionals.
El conjunt d'estes aplicacions ha incrementat en un 55,69% respecte a l'exercici
anterior.
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Indemnitzacions per raó del servici
Dins de les indemnitzacions per raó del servici 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 ascendixen
a 200.000,00€.
3. El capítol III Gastos Financers, disminuïx com a conseqüència de la reducció dels
interessos de l'operació d'arrendament financer de vehicles en un 43,43%, que per a l'exercici
2017 ascendixen a 35.942,52€. Per un altre costat també es reduïxen les dotacions per al
pagament dels interessos de les operacions de Tresoreria, instrumentades per mitjà d'una
pòlissa de crèdit, a l'haver concertat dos noves operacions amb unes condicions econòmiques
avantatjoses.
4. El capítol IV Transferències corrents. Durant l'exercici 2016 s'han concedit subvencions
d'interés públic, social i humanitari. Entre elles el finançament d'un calendari solidari i la
col·laboració en gastos d'ajuda humanitària per als refugiats sirians. Es consignen en 2017
crèdits per import de 50.000,00€ per a la concessió de subvencions d'esta índole.
A més s'arreplega la subvenció que el Consorci concedix anualment a l'Associació
Esportiva Cultural de Bombers del Consorci de València, com a canalitzadora de les peticions
del personal d'esta entitat per a l'organització d'activitats esportives.
També s'inclou una borsa de puntes de proa per a pràctiques per mitjà de què és pretén
col·laborar amb la formació d'estudiants universitaris.
En el pressupost del vigent exercici està prevista la firma d'un conveni per a una
encomana de gestió amb Divalterra. En l'actualitat, el Consorci disposa d'un servidor
cartogràfic per a l'emmagatzematge i gestió de la informació gràfica i alfanumèrica que
precisen les intervencions operatives. La gestió de la informació ha de realitzar-se amb una
aplicació informàtica basada en sistemes d'informació geogràfica (GIS). En breu es disposarà
d'esta aplicació informàtica i fa falta d'especialistes que s'encarreguen de la configuració,
desenrotllament i adaptació a les necessitats del consorci. Divalterra disposa de recursos
necessaris per a la implantació d'este projecte ja que compta amb un servici d'informació
cartogràfica amb especialistes i solucions que responen a les nostres necessitats. Es pretén
firmar l'esmentat conveni perquè esta entitat ens aporte els recursos necessaris per a la dita
implantació i el cost previst del mateix ascendix a 25.000,0€.
5. El capítol V Fons de Contingència, s'ha establit en virtut del que disposa 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.
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6. El capítol VI Inversions Reals, ascendix a un import de 4.648.424,51€. Este capítol ha
incrementat un 6,43% respecte a l'exercici anterior. Tal com s'ha citat anteriorment, este
increment perseguix la renovació de la flota operativa de vehicles i el manteniment
d'instal·lacions, infraestructures i equipament de tota la xarxa de parcs de bombers. Entre les
inversions previstes, que vénen arreplegues en l'Annex d'Inversions, trobem:
-Maquinària, instal·lacions i utillatge: Manorreductores per a espatleres, cascos d'intervenció,
trages d'intervenció, llances Akron, mànegues i elements de connexió reguladors, motoserres,
ventiladors de pressió positiva, cambres tèrmiques, explosímetres, botelles d'aire..
-Vehicles i adaptacions dels mateixos: 3 autobombes urbanes pesades (BUP) , 2 autobombes
dides pesades (BNP), 2 autobombes rurals lleugeres (BRL), 1 autoescala automàtica (AEA) i 3
unitats de personal i càrrega (UPC).
-Renovació d'equips informàtics d'usuaris (de sobretaula i portàtils). Equips per a millorar la
seguretat i disponibilitat de sistemes d'informació del Consorci dins del Pla d'Adaptació a
l'Esquema Nacional de Seguretat i altres necessitats tecnològiques.
-Equips de comunicacions: Terminals mòbils i tablets. Adquisició d'un pont TETRA-IP per a
rebre i enviar informació als vehicles a través de la xarxa TETRA. Bateries per a terminals
portàtils SEPURA, emissores mòbils per a nous vehicles UPC i sistemes de comunicacions
mans lliures.
-Reposició de mobiliari: butaques, taquilles, tancaments metàl·lics, entre altres.
-Les quotes corresponents a l'arrendament financer de vehicles, segons el quadro
d'amortització.

ESTAT D'INGRESSOS
Pel que es referix al pressupost d'ingressos, la principal font de finançament, com ve sent
habitual, procedix de les aportacions de les Entitats Consorciades, calculades d'acord amb els
Estatuts del Consorci, l'aprovació dels quals 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.
Estes aportacions han sigut quantificades de la manera següent:
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 onze mil euros (9.911.000,00 €) que en tot cas no suposarà més del 30% dels gastos
ordinaris del Consorci. L'actualització anual de la dita quantitat estarà subjecta obligatòriament
al límit de gasto no financer aplicable als Pressupostos de la Generalitat.
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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'establix, un ingrés addicional per part de la
Generalitat Valenciana per a finançar els gastos de la denominada encomana de gestió en
matèria forestal (1.150.000,00€).
Les aportacions d'UNESPA han quedant fixades en 5.978.126,05€ d'acord amb el conveni
vigent en l'exercici anterior i que es prorrogarà en la present anualitat atés 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 servicis s'han incrementat un 4,9%, amb un
import de 776.107,59€, tenint en compte l'evolució a l'alça dels drets reconeguts per este
concepte en l'exercici anterior.
Tal com s'ha indicat al principi d'esta memòria, destacar que l'aportació dels ajuntaments
consorciats ha disminuït un 1% a pesar de l'increment del 2,2% del conjunt del pressupost de
l'exercici 2017. L'increment dels drets reconeguts i recaptats durant 2016 per l'aportació
d'Unespa i la facturació de servicis, i les previsions a l'alça per a 2017, han permés adoptar
esta mesura per a no perjudicar aquells municipis que s'han vist especialment afectats per la
crisi econòmica dels últims anys.
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 tenint en compte 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 ja que permet un
millor coneixement dels costos del Consorci i una més autonomia i responsabilitat de les
direccions dels parcs considerades com un instrument essencial en l'organització i el
funcionament d'esta entitat.
A València, 4 de novembre de 2016
EL PRESIDENT- DELEGAT

Signat. Josep Bort Bono
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