
 

 

 

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LA RIBERA  

PER A L’ANY 2023 

 
El President que subscriu, donant compliment a tot allò que es determina en l'article 112 de la Llei 
7/85, de Bases de Règim Local, en relació amb l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març (llei 
reguladora de les Hisendes Locals), formula, pel present escrit, la memòria explicativa de la situació 
econòmica i financera del Consorci de la Ribera i de les modificacions essencials que el Projecte de 
Pressupost introdueix en relació amb el corresponent pressupost de l'exercici anterior, així com de la 
conveniència i importància, fases d'execució i motius de prioritat de les despeses d'inversió que conté. 
 
El projecte que es formula contempla les obligacions mínimes que el Consorci té contretes, havent 
procurat la dotació de tots els serveis, programes i activitats que té establertes o previstes. D'altra 
banda cal assenyalar que les dotacions per a despeses de personal cobreixen les obligacions 
contretes.  
 
El pressupost inicial suposa un notable increment ( de 1.298.967 euros de 2022 fins 5.925.887,90  
euros de 2023) Això es degut sobre tot les inversions per a la canera comarcal  i al projecte CANYA A 

LA CANYA ( mes de tres milions d’euros ) per la subvenció de  la Fundacio Biodiversidad del 
Ministerio de Transición Ecológica ( Fons Europeus Next Generation) 
 
Per altra banda, cal tenir en compte que la xifra del pressupost 2022 venia donada sobre tot, a la 
modificació de crèdit per a incorporar a 2021 les anualitats previstes en principi per a 2022 i 2023 del 
projecte europeu RHEDES amb la finalitat de gestionar-ho amb major flexibilitat. No obstant la 
liquidació del pressupost d’anys anteriors ó en l’estat d’execució del pressupost de 2021 ja es 
reconeixien al final increments importants respecte del pressupost inicial 
 
A mes dels importants projectes esmentats, com a línies destacables del projecte de pressupost cal 
destacar les següents 

 
a)  En termes generals, es ressenyable la continuïtat de tots els serveis, programes i partides 
existents en exercicis anteriors, continuen així mateix el programa de Pactes Territorials per 
l’Ocupació, el servei dels ADLS als municipis, el servei tractament de vectors (mosca negra i mo squit 
tigre), el servei de recollida d’olis usats, Gestors d’Energia, Oficina Verda i els que  l’en l’àrea de 
turisme i promoció econòmica s’estan desenvolupant. 
 
Continuen desenvolupant-se els projectes europeus Next Door, Escape 2, Elp Transport, MEDINA, 
ESMES, Prominent-Plus, LIFE-REPTES, Smart Building CPI 2021, AVI-CEL i REHDES en les 
diferents àrees de promoció econòmica, energia i educació. 
 
Continuen incloent-se la subvenció nominativa  al Descens del Xuquer com a una actuació esportiva 
dinamització turística i ambiental al voltant del riu Xúquer 
 
b) Modificacions:   
Les variacions més importants del projecte de Pressupost de despeses que ara es presenta, en 
relació al de l’exercici anterior, radiquen fonamentalment en els següents punts: 
 
S’incrementa l’aportació de la Mancomunitat de la Ribera Baixa pel retorn de Cullera a la 
Mancomunitat. 
 
S’inclouen els nous projectes Digitourisme, Avi-Cel i Life Reptes, Canya a la Canya i la Canera 
Comarcal per les diferents àrees o departaments del Consorci de la Ribera 



 

 
 
 
 
No te pràcticament reflex pressupostari el Consorci però son molt importants, les feines d'assistència 
a les Mancomunitat les licitacions per a la redacció dels projectes i gestió de la subvenció de l’IDAE 
instal·lacions fotovoltaiques ( desenvolupament de projectes singular d’energia baixa en carboni)  
  
Respecte a la situació econòmica i financera del Consorci de la Ribera, no hi ha aspectes destacables. 
Continuem amb la dependència de la efectivitat dels ingressos procedents d’altres administracions 
(especialment G.V. i Diputació), de les Mancomunitats que integren el Consorci i de les aportacions 
dels municipis respecte dels serveis prestats directament a ells, que caldria reforçar per a implantar la 
domiciliació obligatòria dels serveis que es presten  com ADEL, assistència tècnica u Oficina Verda, 
per exemple. 
  
Una any mes es faculta al president, donant compte a la Junta General del Consorci per a la 
formalització de les que operacions de tresoreria i préstec que siguen necessàries per a la gestió i 
inversions en el desenvolupament de la gestió pressupostària. En aquestes moments s’han cancel·lat   
l’import de les operacions de tresoreria a com a bestreta del pagaments de subvencions. Es preveu 
que abans de finalitzar l’any es concerten de nou operacions de tresoreria com a bestreta del 
pagament de subvencions. No hi ha tampoc vigent cap operació de préstec vigent. No obstant, si 
caldrà efectuar operacions de préstec per avançar l'execució d’inversions que excedeixen mes d’un 
any ( Canera Comarcal) i si de cas per a l'execució del projecte Canya a la Canya. 
   
En tal estat, té l'honor d'elevar a la Junta General del Consorci el pressupost per a l'exercici 2023 per 
a la seua discussió i proposta d’aprovació. 

 
El President del Consorci 

Oscar Navarro Torres 
 
 


