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CONSORCI DE LA RIBERA 

 

 

Les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera que té 

les finalitats següents: 

 

• Gestionar convenis de col·laboració signats entre la Mancomunitat de la Ribera 

Alta, la Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa i altres organismes. 

 

• Gestionar els departaments específics del Consorci: 

 

 Àrea promoció econòmica, que du a terme polítiques actives d’ocupació e inserció laboral. 

 Àrea d’energia, que promou l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables. 

 Àrea de turisme, que gestiona la planificació turística comarcal. 

 Àrea educació ambiental, que promou projectes de sensibilització i millora ambiental.  

 

 

 
 
 

SERVEI CONSORCIAT DE CONTROL DE VECTORS (MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE) EN LA RIBERA 
 
 

Donat que s´han trobat nivells molts elevats de la presència de la mosca negra i mosquit tigre en els municipis que de la 

ribera, els municipis consideren la necessitat d´iniciar treballs que contituïsquen una actuació permanent i coordinada per 

reduir fins a nivells acceptables la presència de tots dos vectors (mosca negra i mosquit tigre). 

Els municipis han decidit que la forma mes convenient de tractar aquest assumpte es d´una forma mancomunada. 

Es vol evitar que tots dos vectors apareixen de forma contínua o cíclica en qualsevol dels nuclis i termes municipals dels 

ajuntaments que participen en la present campanya de control de vectors del Consorci de la Ribera.  

L'objecte del present informe és definir les característiques dels serveis de CONTROL DE VECTORS (MOSCA NEGRA I 

MOSQUIT TIGRE) EN LA RIBERA, en els nuclis urbans i termes municipals de les següents entitats locals adherides: 

 

 

1. Municipis adherits: 

 

Albalat de la Ribera.  Corbera Guadassuar 

Alberic Cullera Montroi 

Algemesí l'Ènova Montserrat 

Alginet Favara Polinyà de Xuquer 

Alzira Fortaleny Real 

Antella Gavarda Riola 

Benimodo la Pobla Llarga.  Sant Joanet 

Benimuslem Llaurí Sollana  

Carcaixent Tous  Sueca 

Carlet Llombai Sumacàrcer 

Cotes Massalavés Benicull de Xúquer 

Benicull de Xúquer Alfarp Turís 

Beneixida Manuel  

 

https://consorcidelaribera.com/promocioeconomica/
https://consorcidelaribera.com/energia/
https://consorcidelaribera.com/turisme/
https://consorcidelaribera.com/educacioambiental/
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Les entitats locals menors de la Ribera (el Perelló , el Mareny de Barraquetes i la Barraca d’Aigües Vives) estan incloses en la 

campanya com la resta d'entitats locals indicades. En el cas de les dues primeres, estan incloses a Sueca i la tercera està 

inclosa a Alzira.  

 

Per tant, el 80% dels municipis de la Ribera están adherits a este servei consorciat de control de vectors. 

 

La prestació dels serveis objecte d'aquest contracte s'ajusta de la mateixa manera a la normativa legal de caràcter sanitari 

vigent en l'àmbit estatal, autonòmic i local. 

 

En data 1 d’abril de 2016 es va signar contracte amb l’empresa guanyadora LOKÍMICA S.A., sent l’inici de prestació del servei 

el 6 d’abril de 2016.  

Com a conseqüència del procés de licitació, es van obtenir les següents millores: 

- Ampliació dels tipus de vectors a controlar. Encara que els vectors principals a controlar en esta contractació son la 

mosca negra i mosquit tigre, els vectors objectiu s’amplien a mosquit comú, mosca comuna, puses, paparres i 

flebotomos. 

- Ús de pintura anti-vectors en imbornals dels municipis (mesura innovadora). 

- Ús de programa informàtic de gestió en el que cada ajuntament podrà veure en temps reial les tasques de control de 

vectors que s’han realitzat en el municipi. 

- Ús de mitjans aeris per al control de vectors (helicòpter i drons). 

- Altres millores interessants (control mitjançant rats penats, mascles modificats genèticament, etc.). 

 

Les zones d'actuació en els nuclis urbans i termes municipals de les poblacions adherides són les que seguidament es 

detallen:  

 

- Punts d'aigües corrents on puguen estar presents larves especialment de mosca negra: rius, sèquies, etc.  

- Zones d'aigües estancades de titularitat pública on puguen estar presents larves d'aquests insectes: embornals, fonts, 

cementiris, etc. 

- Espais oberts de titularitat pública que són de lliure concurrència pública, com els carrers, les places, espais verds, etc.  

- Es prestarà especial atenció a espais propers a llocs on es trobe població sensible (col·legis, guarderies, centres de 

majors…). 

- Assessorament, capacitació i conscienciació als ciutadans per afavorir el control i reducció de les poblacions d'aquest 

tipus de vectors en espais privats. 

- Tots aquells que, sense estar compresos en els anteriors, puguin precisar d'actuació posat que són zones de cria, punts 

de presència de larves o adults de mosca negra i/o mosquit tigre, tant en els nuclis urbans com en els termes municipals. 

- Espais privats, quan existesca per part dels ajuntaments adherits el compromís o l'obligació de sanejar-los (execució 

subsidiària o ordres judicials).  

 

La campanya s' ha estés durant tot l'any mitjançant: 

- Estudi detallat de la presència de larves d'ambdues espècies, realitzant un pla d'actuació posterior i un mapa de la 

presència i concentracions tant de larves com de població adulta. 

- Actuació per a la reducció de les seues poblacions a les zones clau detectades en l'estudi anterior.  

- Prospeccions periòdiques dels focus detectats, realitzant tractaments setmanals en aquells focus on es continue 

detectant la presència de la plaga.  

- Pla de seguiment i avaluació de resultats.  

- Pla d'actuació incloent actuacions especials amb condicions climatològiques que afavoresquen l'increment de les 

poblacions. 
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2. Resultats obtinguts en els primers dos anys del servei: 

 

En estos 2 primers anys s’han realitzat controls i tractaments sobre: 

- vectors: mosca negra i mosquit tigre. 

- altres insectes inclosos com a millora: mosquit comú, mosca comuna, puces i paparres. 

 

Per a açò s’ha dut a terme: 

- Controls i estudis de presencia dels vectors als punts de cria corresponents: 

 - 458 controls realitzats a rius i sèquies per a mosca negra. 

 - 23.901 embornals controlats per a mosquit tigre i mosquit comú).  

- Estudis de les  variacions poblacionals al llarg del temps. 

- Tractament en llocs on es detectava presència de larves (adults sols en casos excepcionals):  

 - quasi 1.400 litres de Vectobac 12AS per a mosca negra (producte específic  per a control de larves 

d’este vector i respectuós amb la resta de fauna i ecosistema). 

 - 56.215 tractaments en embornals per a control de mosquit tigre i mosquit comú. 

- Atenció a avisos i incidències notificades pels ajuntaments adherits (quasi 150). 

- Millores executades: 

 - Xarrades de conscienciació. 

 - Tallers infantils. 

 - Instal·lació i manteniment de caixes nius de rats penats (control biològic). 

 - Pintat d’embornals amb pintura repel·lent i insecticida. 

 - Tractament aeri amb helicòpter.  
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1.- SERVEI PER A L’OCUPACIÓ  
1.1. DIAGNÓSTIC SOCIOECONÒMIC DE LA RIBERA DE XÚQUER 
Objecte:  
 

 Realització d’estudi Socioeconòmic de la comarca que permet tindre un millor coneixement de la realitat 

socioeconòmica de la comarca. 

 Detectar problemes i necessitats. 

 Establir prioritats. 

 Dissenyar un pla d’actuació a realitzar. 

Contingut:  
 
Dinàmica socioeconòmica, perfil de les persones en situació de desocupació. Anàlisi quantitatiu i qualitatiu del teixit productiu, 
diagnòstic i situació del polígons industrials, necessitats de formació, , nínxols d’ocupació existents i potencialitats en el 
desenvolupament local a la comarca. 
 
Metodologia:  PARTICIPATIVA 
 
Per al desenvolupament de l'estudi socioeconòmic s'ha comptat amb la col·laboració d'agents socioeconòmics de la Ribera, 

que coordinats des del PATER, han possibilitat la identificació de la problemàtica, tant del territori com de cada un dels sectors 

analitzats. 

En aquest sentit, es van realitzar un total de 28 entrevistes, entre AEDLs i altres tècnics de desenvolupament local com AFIC i 

tècnics en turisme, Tècnics d'intermediació laboral del SERVEF, responsables del PATER, responsables dels centres del 

SERVEF, representants de sindicats i organitzacions empresarials, així com del tercer sector i societat civil, polítics i personal 

d'entitats financeres. 

 Es va constituir el Fòrum de Participació, que ha estat clau en el diagnòstic i que té prevista la seva continuïtat, mitjançant el 

treball de grups multidisciplinaris i coordinats amb el PATER. Es van organitzar dues jornades de participació, la primera 

d'elles al juliol (Algemesí), a començament de l'estudi. 

El resultat final ha permès la identificació de les Debilitats i Fortaleses que afecten els factors interns dels sectors productius 

actuals: Agricultura, Indústria, Turisme, Serveis i de forma transversal la formació i les Fortaleses i Amenaces de l'entorn, tant 

en el curt, mitjà i llarg termini, a partir de la identificació de les tendències (socials, econòmiques, tecnològiques, polítiques, 

etc.). La jornada va permetre dissenyar la Matriu DAFO que ens ha permès treballar amb les estratègies i línies de treball a 

curt-mig-llarg termini. 

La segona jornada de participació, va tenir lloc el 2 de novembre al municipi de Llaurí, i va servir per presentar els resultats de 

l'estudi al mateix temps que va permetre als assistents seguir treballant les conclusions en cadascuna de les taules. A la 

jornada van participar un total de 35 persones distribuïdes en quatre taules:  

• Taula 1: Agricultura i Indústria Agroalimentària  

• Taula 2: Sector Industrial 

• Taula 3: Turisme i activitat cultural 

• Taula 4: Sector comercial i de serveis. 

L'objectiu de la jornada era concretar les conclusions de la primera jornada, i realitzar un pla d'acció a la fi d'aconseguir els 

objectius planejats. 

L'anàlisi territorial de la Ribera ha permès analitzar una sèrie d'aspectes claus per al desenvolupament econòmic i 
l'ocupació de qualitat: 
1. Hi predomina els llocs de treball de baixa qualificació en els sectors econòmics, on es requereix poca formació. Envelliment 
de la població. 
2. Model productiu cap a la terciarització: Transformació de productes tradicionals (agrícoles) cap a altres sectors com el 
turisme. Aparició d'altres noves activitats empresarials. 
3. Escassetat d'emprenedors en la branca agrària: foment de l'emprenedoria cap a nous cultius i noves tècniques agrícoles. 
Foment de l'economia social i cooperativisme. 
4. No ha existit formació perquè els treballadors de sectors com l'agrícola o de la construcció hagin millorat la seva capacitació 
i per tant la seva ocupabilitat en aquests anys de crisi econòmica. 
5. El principal motor pel que fa a la creació d'ocupació és el sector industrial d'automoció, ubicat al municipi d'Almussafes, on 
integra un grup d'empresa subministradores, que inverteixen en R + D, arrossegades per FORD, i on hi ha un centre de 
formació especialitzat en aquest sector, on es formen els futurs treballadors de les empreses del sector. Hi ha una plena 
comunicació entre empresa i centre de formació, i es reben donacions per part de les empreses al centre formatiu per millorar 
la formació dels seus estudiants. 
6. Debilitat del comerç de proximitat. Falta de motivació, formació i incorporació de noves tecnologies. Hi teixit associatiu però 
cal major implicació i participació dels associats. 
7. Les ocupacions que tenen difícil cobertura a la Ribera són aquells de sectors relacionats amb l'automoció, el manteniment 
de maquinària, entre d'altres. També hi llocs de treball que en el mitjà termini necessitaran mà d'obra qualificada i 
especialitzada, com són la mecatrònica, electromecànica, eficiència energètica, comerç internacional, entre d'altres. 
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8. Cal adaptar les necessitats formatives de les empreses a l'oferta formativa, per a això s'hauria de conèixer l'oferta formativa 
existent i crear un observatori comarcal on es pogués estudiar especialitats que tenen una alta ocupabilitat. Per a això, 
l'observatori hauria d'estar compost per empreses, centres de formació i entitats públiques, capaços de canalitzar i formalitzar 
les necessitats de mà d'obra en personal qualificat i altament utilitzable. 
9. S'ha d'incorporar la innovació en tots els sectors econòmics, especialment l'agrícola, on ha d'haver agents facilitadors de la 
innovació dins el territori i una completa coordinació amb les universitats i els instituts tecnològics, així com en la recerca de 
finançament per a la generació de projectes empresarials innovadors i l'aparició d'empreses altament innovadores a la zona. 
Amb especial èmfasi en el sector agrícola, per la importància estratègica en la major part dels municipis de la Ribera. Aquests 
processos innovadors produeixen un efecte atracció de personal qualificat i d'alta direcció, creant ocupació de qualitat i ben 
remunerat. 
10. Les comunicacions, com a eix vertebrador del territori han de millorar, especialment aquelles que afecten al corredor 
mediterrani i que poden tenir una gran influència en el sector exportador de les empreses. També la millora de les 
comunicacions dins de la Ribera, des dels municipis més allunyats de les capitals de comarca, que tenen una deficient xarxa 
de transport públic. 
Equip tècnic: 
Contractació de 3 persones per a la realització de l’estudi. 
 
 
1.2. La Ribera IMPULSA: PARTICIPACIÓ, OCUPACIÓ i EMPRENIMENT SOCIAL. 
 
Projecte d’innovació social, integral, participatiu i dinàmic per a  millorar l’ocupabilitat i fomentar l’empreniment social. 
 

Objectiu:  

 
Millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades de la comarca mitjjantçant un procés que afavorisca la innovació en l’àmbit 
de l’emprenedoria, l’economia social, el desenvolupament local i les condicions d’ocupabilitat per a aconseguir la inserció 
laboral per compte propi o aliè. 
 

En qué contisteix  

Creació d'equips heterogenis (edat, formació) de persones aturades amb esperit dinàmic, compromès i solidari que 
coordinades per una persona dinamitzadora d'oportunitats, reforcen les seves competències, generen coneixement col·lectiu, 
es fan visibles i col·laboren en la consecució d'un fi comú: aconseguir ocupació, ja siga per compte propi o aliè. 

El projecte es desprèn dels comportaments passius associats de forma tradicional a la persona aturada. Mitjançant una sèrie 
d’actuacions de motivació i reforçament personal, la persona aturada passa a tenir una actitud ACTIVA i de treball en equip  
que crida al canvi i a l'acció, al treball en equip compromès i proactiu i descobreixin totes les competències i habilitats que 
disposen per trobar feina i / o desenvolupar el seu projecte empresarial (es posen en marxa simulacions i s'analitzen els 
projectes d'autoocupació). 

Equip tècnic: 
 
Contractació de 11 persones per a la realització del programa (8 tècnics i 3 auxiliars administratius). 
 

Els punts d´atenció han sigut els següents: Almussafes, Alzira, Carcaixent, Carlet, La Pobla Llarga i Sueca. 

METODOLOGIA 

S’afavoreix la participació solidària, activa i dinàmica, treballant sempre en equip, motivant als desocupats amb l’objectiu de 
ser autosuficients i independents, per a fomentar l’economia col•laborativa i de responsabilitat social.  

Es realitzen tres tipus de sessions: 

 - Informatives:  activitats organitzades pel projecte Ribera Impulsa  

- Grupals: formant equip en cadascuna de les seus 

- Individuals: Assessorament personalitzat 

És bàsicament participativa i solidària, de treball en equip, on s´involucra d´una manera activa la persona participativa aturada 
i s´utilitzen xarxes i recursos locals ja existents en la comarca. 

La participació és voluntària, destacant la seua involucració en el projecte assumint els compromisos i tindre interés a 
participar, ajudar, col.laborar, aportar coneixements, experiències i al cap i a la fi, unir esforços i treballar com equip. 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

A. CÀPSULES D’ENTRENAMENT 
 

 AUTOCONEIXEMENT:  
Autoconcepte , autoestima i empoderament, 

Intel.ligència emocional  

Comunicació 
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Creativitat 

Motivació 

Definició d´objectiu profesional 

DAFO 

Balanç de competències 

 MERCAT DE TREBALL 

Vies d´accés 

Mapa d´ocupabilitat i recursos 

Intermediaris del mercat de treball 

Voluntariat 

 

 FERRAMENTES 

Currículum Vitae i cartes de presentació 

Marca personal 

El procés de selecció 

L´entrevista de treball 

Networking 

Cerca d´ocupació online 

Autocandidatura i agenda de recerca 

 EMPRENIMENT SOCIAL 

Amb el propòsit de de fomentar l’emprenedoria social, potenciant la creativitat, generació d’idees i tenint en compte les 
característiques personals i professionals de cadascuns dels participants, s’han establert els següents mòduls per al 
desenvolupament dels continguts: 

 MÒDUL I: L’ESPERIT EMPRENEDOR 

 Concepte d’Emprenedoria 
 Qualitats de l’emprenedor   
 Motius per a emprendre i importància de la motivació 
 La zona de confort i el risc d’aventurar-se en allò desconegut 
 Avantatges i desavantatges del treball per compte propi i compte alié 
 La importància del soci en l’emprenedor 
 L’emprenedor corporatiu 

MÒDUL II: LA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT  

 Formes jurídiques que pot adoptar una empresa 
 La Cooperativa de Treball Associat 

- Característiques 
- Principis 
- Membres 
- Diferència entre societats mercantils i en la Societat Laboral 
- Regim de la Seguretat Social dels socis 

 El Règim General i Especial del Treballador Autònom de la Seguretat Social 
 Ajudes i subvencions de la Cooperativa de Treball Associat 

MÒDUL III: LA IDEA EMPRESARIAL 

 La Idea de Negoci 
 Fonts d’Idees de Negoci 
 Activitats de foment a la creativitat 
 Necessitats i tendències del mercat 
 Generació d’una Idea Empresarial 
 Viabilitat de la Idea: Model Canvas 

 

 

MÒDUL IV: PLA DE VIABILITAT 

 Descripció de l’Activitat 
- Presentació del projecte 
- Promotors 
- Aspectes legals 
- Organització funcional: RRHH 
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 Estudi de Mercat 
- Localització 
- Perfil del client 
- Competidors 
- Proveïdors 

 Estratègies de Màrqueting 
- Producte / servei 
- Preu / promoció 
- DAFO 

 Estudi Econòmic – Financer 
- Inversions – Aplicació de fons 
- Finançament – Origen de fons 
- Programes i pressupostos 
- Projecció d’estats financers anuals 

 Valoració final del negoci 

 

B. DINÀMIQUES 
 

- Gestió emocional: ferramentes pràctiques 
- Autoconeixement i autoestima. Anàlisi DAFO i marca personal. Elevator pitch. 
- Motivació i actitud 
- Definició d´objectiu professional 
- Balanç de competències 
- Mindfulness 
- GVA Jobs del Servef 
- Portals web 
- Nous jaciments d´ocupació 
- Programa de Garantia Juvenil 
- Formació professional per a l´ocupació i certificats de professionalitat 
- Intermediaris del mercat laboral i vies d´acces 
- Mapa d’ocupabilitat 
- Voluntariat com a forma d´accedir al mercat laboral 
- Ferramentes de la cerca d´ocupació: CV, carta de presentació, agenda de recerca, xarxes 

socials, tests psicotècnics, dinàmiques de grup, simulació d´entrevistes de treball, coaching 
en la búsqueda de treball 

 

C. EMPRENIMENT SOCIAL 

En cadascuna de les seus d’Almussafes, Alzira, Carcaixent, Carlet, La Pobla Llarga i Sueca,  a partir del 22 de maig de 

2017 es realitza setmanalment una sessió grupal. 

S’ha realitzat una mitja de 14 sessions grupals en cadascuna de les seus per a desenvolupar els continguts del programa. La 

durada de les sessions ha sigut en funció de les necessitats del grup, amb una duració mínima de tres hores en cada sessió. 

S’ha creat un clima de confiança i ajuda mútua entre els participants, afavorint la comunicació i la creativitat, per a reforçar les 

competències personals i professionals segons les exigències del mercat laboral. 

Mitjançant sessions grupals s’ha treballat en equip inculcant la cultura empresarial i fomentant l’emprenedoria, passant d’una 

actitud passiva inicial dels participants a una actitud activa, participativa i col·laborativa.  

Amb la finalitat de treballar de forma dinàmica i participativa els continguts dels diferents mòduls, s’ha potenciat la creativitat i 

la generació d’idees empresarials. 

S’han realitzat  les següents activitats:  

 Els Debat 

S’ha propiciat com a forma d’analitzar els avantatges i desavantatges de les diferents temàtiques tractades, com per exemple 

el treball per compte propi o alié. 

 Trencaclosques 

Com a forma per a associar conceptes, com per exemple, associar les distintes formes jurídiques d’empresa amb les 

característiques de cadascuna d’elles. 

 “Plutja d’Idees” (Brainstroming) 

Es tracta d’una ferramenta de treball grupal per a la generació d’idees dels diferents temes. En un ambient relaxat que dóna 

com a resultat la generació de millors idees que les obtingudes de forma individual, donant l’oportunitat de fer suggeriments 
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dels diferents assumptes i aprofitant la capacitat creativa dels participants. Aquesta activitat ha sigut molt utilitzada en tots els 

mòduls.  

  Roadmap 

Com a estratègia per a la generació d’idees s’ha utilitzat aquesta ferramenta, com per exemple per a detectar necessitats, 

tendències, gustos... en el mercat i en el consumidor, amb la finalitat de generar noves idees empresarials. 

 Recerca de Pàgines Web 

Com a ferramenta de treball se’ls ha ensenyat als participants a buscar la informació en diferents pàgines web, amb la finalitat 

d’estar actualitzats en els diferents temes tractats. 

 Mapa d’empatia 

Mitjançant aquesta dinàmica es treballa la forma d’aconseguir informació del mercat, com per exemple del client, valorant els 

seus gustos, forma d’actuar, carències, necessitats, problemes, pensament. 

 Canvas 

Aquesta activitat facilita comprendre i treballar el model de negoci des d’un punt de vista integrat, entenent l’empresa de forma 

íntegra. Ens permet explicar de manera gràfica la generació de diferents models de negoci. 

 Pla de viabilitat empresarial 

De forma grupal es realitzen plans de viabilitat per a transmetre els coneixements necessaris per a emprendre qualsevol 

negoci, des de la planificació, avaluació i control. 

Mitjançant el treball en equip, els participants han treballat de forma dinàmica les àrees de l’empresa, com pot ser l’entorn, pla 

de marketing, pla de producció, recursos humans, inversió i finançament... 

Els participants han simulat la forma de crear el seu propi lloc de treball, sempre tenint en compte les característiques 

personals i professionals dels components del grup.  

D’aquestes dinàmiques han sorgit diverses idees de negoci, i es realitzen  simulacions de creació d’empreses.  

Se’ls ha proporcionat les eines i coneixements necessaris, fomentant la Cooperativa de Treball Associat com a forma 

jurídica que deu adoptar l’empresa, pels diferents  avantatges que presenta pel que fa a: 

- Constitució 

- Gestió democràtica 

- Règims de la Seguretat Social 

- Fiscalitat 

- Ajudes i subvencions 

D’aquesta forma, en cadascuna de les seus s’ha treballat simulant la creació d’una Cooperativa de Treball Associat en funció 

de les característiques del grup. Les idees de negoci estudiades han sigut les següents:  

- Almussafes: 

Disseny de roba i complements. Indumentària valenciana. 

- Alzira:  

Taller de bicicletes i venda de recanvis.  

- Carcaixent:  

Serveis administratius. 

- Carlet: 

Assessor tecnològic i comparador de serveis. 

- La Pobla Llarga: 

Servei a majors. 

- Sueca: 

Serveis de neteja i assistència a majors. 
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 Els participants en les sessions d’emprenedoria social han adquirit els coneixements i les habilitats necessàries per a 

desenvolupar una activitat empresarial, al mateix temps que s’han motivat pel treball per compte propi, bé com empresari 

individual o treball associat.  

En les diferents seus els grups han arribat a la conclusió de la importància de l’estudi de la idea de negoci mitjançant el pla de 

viabilitat com un requisit previ i necessari abans de crear una empresa, independentment de la forma jurídica. 

Totes aquestes activitats han estat encaminades a fomentar l’emprenedoria social i l’autoocupació, la creativitat, les idees 

empresarials, les habilitats de comunicació i les tècniques de gestió empresarial, mitjançant l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat, millora del medi ambient, diversitat funcional i la igualtat d’oportunitat entre homes i dones. 

 

D. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Al llarg del projecte s´han organitzat diverses activitats que complementen les sessions  

grupals programades atenent als objectius i principis del projecte, així com l’adaptació a les demandes dels participants. 

Les activitats que han tingut lloc han estat les següents: 

a) Xarrades d’Adecco  

b) Xarrada de Fevecta sobre com crear una cooperativa 

c) Jornada de Randstad sobre Tips per a la recerca d´ocupació 

d) Taller de coaching, mindfulness i ioga de la risa per a la recerca d´ocupació 

e) Marca personal i Ocupació 3.0 a càrrec de Mónica Bernal d´Inuit Cooperativa 

f) Ponència dels sindicats sobre drets laborals 

g) Presentació dels participants del projecte a L´associació empresarial d´Alzira i a l´associació Arrima´t de Sueca 

h) Voluntaris d’intercanvi europeu en xarrada sobre l´aprenentatge d´idiomes 

i) Xarrada de Ninis Sanuja, empresari social de Coacad i València Exchange Languages sobre el treball en equip 

j) Participació com a voluntaris en la Biosfira d´Alzira 

k) Visita a diverses empreses de la comarca 

l) Jornada a GC Coworking Alzira Cooperativa Valenciana 

m) Assistència a altres activitats organitzades per als adls de les seus, com xarrades motivacionals de l´empresa 

Decathlon a Carcaixent, i jornada de networking a Alzira, xarrada de Feves sobre com crear una empresa 

d´economia social. 

n) Assistència a la jornada informativa de la Garantia Juvenil dirigida als aedls de la comarca organitzada per la 

Mancomunitat de la Ribera Alta celebrada el 1 de Juny. 

o) Creació de xarxes socials: Facebook Ribera Impulsa i grups de whatsapp de cada seu per a millorar la coordinació i 

difusió d’activitats.  

p) Participació en la jornada del fòrum comarcal de participación ciutadana organitzat pel Consorci de la Ribera el 14 

de Juliol. 

 

VALORACIÓ 

L´inici de les sessions grupals va tindre lloc el 2 de Maig de 2017 en algunes seus, i a continuació en la mateixa setmana es 

van incorporar la resta.  

La majoria vam tindre tres sessions setmanals, una d´elles tractava sobre el foment d´emprenedoria social, i les altres dos 

sobre entrenament en recerca activa de treball.  

L’inici de les sessions d’emprenedoria data el 22 de maig de 2017, desplaçant-se les tècniques a les diferents seus de projecte 

Ribera Impulsa. 

S’ha de ressaltar els següents punts: 

  Alt grau de participació dels assistents en les diferents activitats. 
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 Ha estat molt positiu la conjunció de sessions individuals, grupals i activitats complementàries per a treballar els 

diferents aspectes que milloren l´ocupabilitat, adaptant-se a les característiques individuals de cada seu. 

 S´ha creat un clima de confiança d´ajuda mútua que ha propiciat el desenvolupament d´habilitats personals i 

professionals. 

 Ha estat fructífer aprofitar els recursos propis i sinergies com cursos, activitats d´aprenentatge d´idiomes, informàtica, 

certificats de professionalitat, etc, de les seus i de les agències de desenvolupament local que ha afavorit la derivació 

de serveis. 

 Els ajuntaments i les oficines del Servef corresponents en el territori han col.laborat en la prospecció i difusió en el 

projecte. 

 Hem tingut la col.laboració dels agents socials que participen en el projecte, és a dir, Associació Empresarial d´Alzira, 

CCOO.PV i UGT.PV. 

 S´ha aconseguit, per l´opinió dels usuaris en l’enquesta de valoració final i també amb els comentaris traslladats als 

tècnics/ques, els objectius del projecte, general i específics.  

 En relació a les instal.lacions i equipament de materials, s´ha pogut treballar en bones condicions. 

 Al llarg del projecte s´han incorporat nous participants demostrant així l’interés i el coneixement del projecte. 

 

 En l´última fase del projecte, s´han inscrit persones en totes les seus per a la pròxima convocatòria del projecte. 

 Hem detectat que en algunes zones on predomina el sector primari i també el sector serveis referit a l’assistència a 

persones dependents, hi ha una gran predominança de l’economia submergida que dificulta tant la participació al 

Projecte com a la inserció laboral. 

 Interés per conéixer els tipus d’empresa i les seues característiques, en especial la Cooperativa de Treball Associat, 

que ha sigut la forma jurídica que ha despertat més interés i acceptació entre els participants. 

 A mesura que ha avançat el projecte han sorgit noves idees de negoci tant a nivell grupal com individual. 

 S’ha detectat nous projectes empresarials que a llarg termini es poden materialitzar en negocis, creant nous llocs de 

treball, tant per compte propi com alié. Els motius que no es desenvolupen a curt termini són: 

- Falta de recursos econòmics 

- Falta formació específica 

- Motius personals 

 En tractar-se d’un programa dinamitzador de l´ocupació, alguns participants de les sessions grupals han deixat 

d’assistir per entrevistes e inserció laboral. 

 Un aspecte a tindre en compte és el període de l’execució d’aquesta part del projecte, a causa que el perfil atés és 

majoritàriament en carreges familiars i l’estiu, on els menuts estan de vacances escolars, dificulta l’assistència dels 

participants a les diferents sessions. 

 En les diferents seus i sempre treballant  en equip, han sorgit diferents idees per a la creació de cooperatives de 

treball associat.  

Cal dir que això ha propiciat que en les sessions grupals s’haja simulat com portar a terme aquest tipus d’empresa. 

 S’ha conscienciat de la importància de la responsabilitat social en: 

- Sostenibilitat 

- Millora el medi ambient 

- Diversitat funcional 

- Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
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RESULTATS 

RESULTATS DEL PROJECTE LA RIBERA IMPULSA 

 

PERSONES INTERESSADES EN EL PROJECTE 188 
 

PERSONES INCLOSES EN PUNTS D'ATENCIÓ 
  

90 

NOMBRE DE PERSONES INSERTADES A 30 DE SETEMBRE DE 2017 50  
 

ACCIONS REALITZADES INDIVIDUALS 
 

267 

ACCIONS REALITZADES GRUPALS 
 

161 

ACCIONS REALITZADES INDIVIDUALS DE SIMULACIÓ D'EMPRESA 7 

ACCIONS REALITZADES GRUPALS DE SIMULACIÓ D'EMPRESA 72 

 

 

 

 

 
2.- CREACIÓ D’EMPRESES I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL 
2.1. PUNT PAE, SERVEI D’ASSESORAMENT EMPRESARIAL. 

El PAE té una doble funció: 

 Prestar Servicis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials 
(en qualsevol de les seves diferents formes societàries) i durant els primers anys d'activitat de l'empresa. 

 Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la nova empresa de forma telemàtica a través del Document Únic 
Electrònic (DUE), que aglutina en una sola gestió diversos tràmits administratius i formularis. 

Durant 2017 s'ha atès a 81 emprenedors que han sol·licitat informació sobre l'establiment d'una nova empresa i se'ls ha 

elaborat el corresponent estudi de viabilitat empresarial i s'ha tramitat l'alta de 34 empreses, autònoms i societats 

limitades.  

  2.2. FOMENT DE VIVERS D’EMPRESES. 

El PATER fomenta la posada en marxa de vivers d’empreses en els municipis de la comarca de la Ribera, espai físic a 
disposició de la persona emprenedora, en un entorn d'estabilitat i especial protecció que permet a les empreses acabades 
de crear aconseguir una situació que possibilite el seu posterior desenvolupament independent.  



 

 
17 

Suposa el suport necessari per als emprenedors i empreses que inicien el seu camí en la posada en marxa i consolidació 
dels seus projectes empresarials, amb la finalitat última de promoure el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació 
estable en els municipis de la comarca. 

El Viver d’empreses ofereix estos serveis: 

 Formació i assessorament integral en totes les fases i aspectes referents al projecte empresarial: avaluació de la 

idea inicial, elaboració del Pla de viabilitat empresarial, recerca de finançament, networking (cooperació entre 

empreses). 

 Serveis associats a les infraestructures (seguretat, neteja, manteniment, llum). 

 Serveis auxiliars  de l’activitat empresarial: conexió a internet i reprografia. 
 
El PATER realitza les següents funcions amb els municipis:  

 Posada en marxa del viver : procediment, tramitació, documents administratius. 

 Facilitador de recursos per als tècnics AEDls del municipi. 

 Relació amb entitats col·laboradores per a oferir serveis al emprenedors. 

 Organització d’events empresarials, jornades, taules redones, etc. 

 Recolzament per a l’assessorament empresarial del projectes. 

 Capacitació dels tècnics de la AEDL 

 Punt d’informació i tramitació empresarial: creació d’empreses (PAIT) 

 Forma part de la Comissió Técnica del Viver per a l’adjudicació de l’espai 

El PATER ha firmat un Conveni amb l’Ajuntament d’Algemesí i amb l’Ajuntament d’Almussafes per a l’impuls i promoció de 

CREA (Viver d’Empreses d’Algemesí) i del Viver d’Empreses d’Almussafes. 

2.3. FORMACIÓ EMPRESES. Tallers d’emprenedurisme. 

Els tallers d’emprenedurisme tenen com objectiu fomentar la participación de joves de la comarca i promoure la creació 

d’empreses. 

Estos tallers están disenyats per a que d’una manera pràctica i participativa els alumnes puguen pensar i desenvolupar una 

idea de negoci. 

S'han realitzat 5 sessions grupals en format de tallers pràctics, amb els següents temes: 

1. Foment de la consciència i motivació emprenedora. 

2. Desenvolupament dels valors i capacitats emprenedores.  

3. Transformació de la idea en empresa: Gestió empresarial. 

2.4. I EDICIÓ PREMIS “FEM FUTUR FP LA RIBERA DE XÚQUER”. 

Organització i coordinació dels I premis FEM FUTUR FP,  a la Ribera. 

Promoció de la cultura emprenedora para los alumnes d'ultim cicle de FP, a través d'un conveni Signat amb SECOT 

(Associació de Sèniors de la CV), on s'assessora, capacita i tutela 01:00 projecte empresarial per a la posada en marxa d'una 

empresa, amb l'incentiu d'obtindre 1 premi en metàl·lic per a la Seua constitució   

Han participat alumnes de FP i IES de Sueca i Alzira, en total 8 projectes de 20 alumnes. 

Desenvolupament del Programa 

El projecte s'ha realitzat de gener a juny: 

En la fase I, es forma en el Pla d'Empresa; en aquest període, s'imparteix, per membres de SECOT, la Píndola Formativa I, 

que contempla la Introducció, característiques del Pla d'Empresa Estudi de Mercat i DAFO. 

En finalitzar aquesta fase I, es realitza una selecció dels projectes presentats i iniciats, 

La Fase II, que contempla els aspectes relacionats amb el Pla de Màrqueting, Organització i Recursos Humans. 

La Fase III, analitzen els aspectes relacionats amb la preparació del Pla Econòmic Financer i el Resum Executiu. 
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La Fase IV es realitzen les tutories personalitzades, com a suport als tutors acadèmics, per part de Sèniors de Secot, dels 

projectes candidats als premis FEM FUTUR FP RIBERA DE XÚQUER. 

Valoració dels projectes 

En una darrera fase es realitza, per un jurat format per representants de CONSORCI DE LA RIBERA, representants de la 

Institució Educativa i representants de SECOT, la valoració dels Projectes aportats. 

Els criteris seguits pel Jurat per a aquesta valoració es centraran en els següents aspectes: 

a) Originalitat de la idea. 

b) Viabilitat del projecte. 

c) Segment social al qual va dirigida l'activitat. 

d) Coherència dels objectius. 

e) Presentació i Defensa del Projecte (disposaran, els titulars dels projectes, de 15 minuts, per a la seva defensa davant del 

Tribunal). 

 

3.- XARXA AEDLS DE LA RIBERA 

3.1. El Pater compta amb 6 AEDLs (Agents d’Ocupació i Desenvolupament local) que presten els seus serveis en 11 municipis 

de la comarca: 

Corbera, Massalavés, La Barraca d’Aigues Vives, Cotes,  Gavarda, Sellent, Alcàntera de Xúquer, LÈnova, Catadau, Favara i 

Riola. 

Son les funcions d’estes AEDls: 

 Recolzar als nous emprenedors en la constitució de les seues empreses, acompanyament tècnic en la iniciació de 

projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses  generadores de nous llocs de treball, informes de 

viabilitat tècnica, econòmica i financera. 

 Recolzar als promotors d’empreses ja creades, durant els primeres etapes de funcionament, consulta en gestió 

empresarial i assistència en processos. 

 Realitzar accions d’informació sobre els servissis i les polítiques actives del SERVEF, relacionats amb l’ocupació i la 

inserció. 

 Participar en jornades, cursos, seminaris, etc... relacionats amb les polítiques actives d’ocupació. 

 Analitzar noves necessitats formatives de la població. 

 Realitzar les enquestes trimestrals i anuals requerides pel SERVEF. 

 Treballar en estreta relació amb el SERVEF, Pacte Territorial de la Ribera (PATER), així com amb altres AEDLS de 

la comarca. 

 Promoure l'ocupació en els municipis on treballen.  

 Sol•licitar Programes d'Ocupació Pública. 

 Sol•licitar accions formatives per als desocupats i realitzar accions formatives per a ocupats i augmentar 

l'empleabilitat de col•lectius amb especials problemes d'inserció laboral com discapacitats, jóves, majors de 45 anys, 

dones i immigrants. 

 

3.2. El PATER ha obtés la nova certificació en el Sistema de qualitat de la ISO 9001:2015 de la xarxa de AEDLs de la 

comarca, en els serveis de Formació i creació d’empreses. 

 

3.3. Formació de la XARXA de AEDLs . 

Realització de tallers dirigits als AEDls de la comarca: foment i creació de xarxa AEDLs Divalterra (Alzira), Sistema de qualitat 

ISO 9001:2015 (Alzira), Programa de Garantia Juvenil (Servef) (Alzira) i  formador de formadors en assessorament 

empresarial (Sueca).  
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1.- PROMOCIÓ TURÍSTICA 

1.1.-Edició de material promocional per a difusió turística. 

1.2.- Assistència a fires 

 

2.- FORMACIÓ 

 

3.- PROJECTES DE TURISME 

3.1:Pla de Governança i Competitivitat turística Consorci de la Ribera. 

3.2: Ruta Bernardina 

3.3: Projectes supracomarcals 

3.4: Projectes europeus 

3.5: Atenció Oficina Tourist Info Comarcal 

 

 

 
1.- PROMOCIÓ TURÍSTICA 

1.1.-Edició de material promocional per a difusió turística. 

  El material promocional cal editar-lo i actualitzar-lo regularment.  

En eixe sentit s’ha realitzat el següent:  

 Actualització de la web turística: Traducció a l’anglès de tot el contingut.  

 Creació d’ un vídeo de promoció filmat amb Dron  

 Creació d’un banc d’imatges convencional  comarcal 

 Creació d´un banc d’imatges amb Dron  

 Edició de nous fullets: Re edició del fullet general i nova edició de fullet general en Italià, 

Francès i Portuguès.  

 Edició de calendaris 2018.Centenari ponts de Ferro 

1.2.- Assistència a fires. 

- La fira de les comarques en València del  23 al 25 de juny.  

- Promoció en falles en la oficina de Poeta Querol de València. 

- Fita de Tots Sants en Cocentaina , del 31.10 al 5 de Novembre. 

-  Fitur 2017.  

 

 Publicació en xarxes socials : facebook i twitter.Difusió de esdeveniments, fires, cursos de 

formació, ocupació a nivell comarcal .  

 

 

2.- FORMACIÓ 

 Cursos de formació contínua i ocupacional 

 

 Curs de creació de WhatsApp màrqueting  

 Amb la col·laboració del Cdt de València s’ha realitzat este curs d’ una duració de 8 hores i que es va dura 

terme en la oficina Comarcal de turisme en Algemesí durant els dies 3 i 4 de març.  

S’inscrigueren un total de 25 persones, el perfil de les mateixes es tècnics de turisme,  tècnics de cultura, 

Aedls i empreses d’ allotjaments rurals locals.    

 

 

 

3.- PROJECTES DE TURISME  

 

3.1:Pla de Governança i Competitivitat turística Consorci de la Ribera. 

 

  

El Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera té els seus orígens en la signatura del Conveni 

de col·laboració entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i el 

Consorci de la Ribera per al desenvolupament i execució del Pla de Dinamització i governança Turística 

de la Ribera.  

El Pla té la finalitat de dur a terme les actuacions recollides en ell tendents a l'adequació, millora, 

requalificació i adaptació de la seva oferta i a la creació de productes turístics competitius. 

Les actuacions establertes en conveni es finançaran mitjançant l'aportació de cadascuna de les tres 

administracions tal com es reflecteix en el següent quadre.  
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Les actuacions executades a través del Pla es desenvolupen en el territori i sobre els recursos i serveis de 

titularitat dels municipis que integren el Consorci. 

 

Les actuacions que conformen l'anualitat 2017 del Pla de Dinamització i Governança Turística de la 

Ribera, són les que a continuació es detalla. 

 

 

3.1.1.- EQUIPAMENT TURÍSTIC  

L'objectiu d'aquesta actuació consisteix a posar en valor els principals recursos d'interès i atractiu com a 

destinació mitjançant la realització d'un pla de senyalització direccional i posicional i la recuperació del 

patrimoni per a la seva posada en valor turístic. 

 

L'actuació està formada per les següents subactuacions: 

 

1.1. Rutes bicicletes i de vianants. Es realitzarà al 2018 

 

1.2. Pla Senyalització (7.584,89 €) 

 

L'actuació consisteix en el disseny i Subministrament dels senyals interpretatives dels ponts de ferro 

emblemàtics, en els municipis de SUECA, ALZIRA, ALBALAT DE LA RIBERA, GAVARDA, RIOLA, 

CULLERA 

 

1.2.1 Senyalització Tourist Info  

L'actuació consisteix en el subministrament i instal·lació d'un tòtem d'acer 1.800 x 850 x 150mm indicatiu a 

manera de directori en els voltants de la Tourist Info Comarcal, que faciliti informació turística als visitants. 

A més s'instal·larà un total de quatre plaques de senyalització viària direccional des de l'entrada del 

municipi fins a la Tourist Info Comarcal . 

 

1.3. Recuperació i adequació del Patrimoni  

 

1.3.1. Via Verda Alzira- Carcaixent  

L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la Contractació de: 

-Serveis d'una empresa per a la redacció del projecte d'adequació del Camí Natural de l'Antic Trenet en 

els termes municipals d'Alzira i Carcaixent. 

Rehabilitació per trams  

Es proposa una rehabilitació sistemàtica per seccions. Cada secció està composta per un territori amb unes característiques 

específiques. Separar la rehabilitació del Camí Natural a trams, ens permet poder afrontar els treballs d'una forma més ràpida, 

eficaç i senzilla.    

Les àrees en què es pretén dividir el traçat són: 

 

 

1.3.2.0 Molí Monsalvà 

PRIMERA ANUALITAT 

EJERCICI PRESUPUESTARI 2017 

CONSORCI LA RIBERA 130.000,00 € 

AGÈNCIA VALENCIANA  

DEL TURISME 
130.000,00 € 

PATRONATO DE TURISME VALÈNCIA 130.000,00 € 

390.000,00 € 

TRAMO INICIO DEL TRAMO FINAL DEL TRAMO 
DISTANCIA 

APROX. (km) 

1.- CASCO URBANO DE CARCAIXENT 

EL TRAMO CORRESPONDE 

ÍNTEGRAMENTE AL CASCO URBANO DE 

CARCAIXENT 

1,30 

2.- CARCAIXENT-BARRACA D’AIGÜES VIVES 

 

FINAL DEL CASCO 

URBANO DE 

CARCAIXENT 

ESTACIÓN DE LA 

BARRACA 8,20 
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-Redacció i Execució Projecte Rehabilitació Molí Monsalvà. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a la redacció del projecte de 

restauració i execució del projecte mitjançant realització de les obres de restauració del tancament de 

l'intradós i extradós, fusteria i tractament d'aigua residual 

-Direcció obra i coord seguretat i salut execució Projecte Rehabilitació Molí Monsalvà. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a la direcció de les obres i 

coordinació de seguretat i salut,  

- Redacció Projecte Centre transformació Elèctrica Molí Monsalvà. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a la direcció de les obres 

d'execució del centre de transformació Elèctrica Molí Monsalvà.  

- Intervenció accessos Centre transformació Elèctrica Molí Monsalvà. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per realitzar l'obertura d'accessos al 

transformador de llum del molí Monsalvà, 

- Execució Projecte Centre transformació Elèctrica Molí Monsalvà. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a l'execució del projecte de Centre 

de transformació un cop realitzada la redacció del projecte.  

- Inspecció no reglamentària i mesuraments de pas i contacte en Centre transformació Elèctrica 

Molí Monsalvà-OCALIA-. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a la realització d'una inspecció i 

dels mesuraments de la resistència de posada a terra o els valors de les tensions de pas i contacte. 

- II Fase Rehabilitació Mobiliari Molí Monsalvà. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a la restauració conservativa de 15 

peces (Segons memòria, peces nº4, 5, 6, 7 i 8, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27) que formen part de 

l'antic molí. 

La major part de les peces són de fusta però també formen part de la maquinària del molí diverses peces 

de ferro 

 

- Trasllat per a Rehabilitació Mobiliari Molí Monsalvà. 

L'actuació consisteix en la Contractació dels serveis d'una empresa per a la realització del trasllat que a 

continuació es detalla. 

D'una banda, les peces ja restaurades i que es troben a l'interior del molí, cal traslladar-les a una nau 

coberta a Corbera, per poder realitzar les obres del molí. 

D'altra banda, les peces que van a ser restaurades, restauració conservativa de 15 peces (Segons 

memòria, peces nº4, 5, 6, 7 i 8, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27) que formen part de l'antic molí, es 

requereix traslladar des de la seva ubicació actual al magatzem situat a Albalat de la Ribera fins a la 

mateixa nau que les anteriors a Corbera. 

 

 Espai Algemesí  

 

L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la Contractació de: 

Mobiliari -Aula activitats Espai Algemesí. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per al subministrament de mobiliari 

d'oficina, consistent en 7 taules polivalents, 1 armari i 30 cadires amb pala, amb destinació a l'aula 

d'activitats que complementa el Centre d'interpretació de la Ribera- Espai Algemesí. 

 

 

- Equipament Audiovisual -Aula activitats Espai Algemesí. 

L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per al subministrament d'un equip de 

sonorització portàtil i un projector DLP-HD 4.500 lúmens, amb destinació a l'aula d'activitats que 

complementa el Centre d'interpretació de la Ribera- Espai Algemesí. 

 

3.1.2.- MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ 

 

A) Estratègia de dinamització Àrea de Tous 

L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a la redacció 

d'un Pla Rector d'Ús i Gestió de l'àrea de Tous: que es defineix com el document tècnic que permetrà la 

millora del coneixement de les diferents possibilitats d'aprofitament , l'anàlisi dels usos actuals i, si escau, 

la seva compatibilitat amb noves propostes i que preveurà les possibles obres futures per fases, en funció 

de prioritats tècniques i econòmiques. 

 

A més d'identificar el públic objectiu, proposta de visites i recorreguts, mode de realització de les visites, 

dotació valorada de recursos materials i humans, canals de difusió i comercialització a utilitzar 

 

 

 



 

 
24 

B) Configuració Producte Turístic.  

L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per dissenyar i 

estructurar els principals arguments de consum de la destinació La ribera del Xúquer que dinamitzin la 

circulació de turistes entre els municipis. Determinació de públics, components de recursos i / oferta 

privada. Disseny de l'estratègia de comunicació i comercialització dels productes turístics 

 

Reunió de Focus Group:  

En esta reunió etigueren presents diversos representants dels Ajuntmanents , tant alcaldes com regidors, 

tècnics de turisme , tècnics de cultura i agents de desenvolupament local.  

L´objectiu de la reunió va ser recollir informació , intenvcions i voluntats per part dels agenst involucrats en 

la dinamització turística del territori.  

També s´ha realitzat una reunió en el sector tur´sitci en la que també es va recollir important informació 

sobre la situació , iniciatives i idees . 

De tot este recull i dels questionaris s´ha realitzat un diagnóstic i unes línies d´actuació per a desencolupar 

l´atractiu turístic de la comarca correctament.  

 

C) Tallers / Jornades Gastronòmiques / Seminaris / Esdeveniments. 

 

I Jornada sobre Turisme i Patrimoni a la Ribera.  

 

En el marc del centenari dels ponts de FERRO i per tal de dinamitzar el turisme cultural, basat en el nostre 

patrimoni tangible i intangible se celebrà una jornada  jornada sobre Turisme i Patrimoni a la Ribera. 

Els participants van vindre de diverses entitats: Diputació de València, Càtedra Demetrio Ribes, Patronat 

de turisme, empresa especialitzada en cicloturisme, consultora turística.   

 

 

3.2: Ruta Bernardina 

 

 Des del Consorci de la Ribera es porta la organització i coordinació de la Ruta Bernardina que 

recorre els municipis de Carlet, L’Alcúdia, Benimodo, Guadassuar i Alzira.  

Durant l’ any 2017, s’han dut a terme dos reunions de coordinació amb la comissió de seguiment de la ruta 

Bernardina formada per representants polítics del municipis que formen la ruta i per les confraries .  

 

Així mateix i després de la petició dels ajuntaments de la ruta s´ha fet una ampliació de la ruta , per el 

municipi de Benimodo, s’han reposat senyals deteriorades, s’ ha ampliat els panells informatius i també s’ 

ha homologat i  

senyalitzat la ruta com a ruta eqüestre. 

 

3.3: Projectes supracomarcals  

 

A) PROJECTE ENTRE COMARQUES 

 

 

El projecte Entre comarques, és programa pioner i turístic que aglutina dos comarques i vertebra part de la província de 

Valencia, mitjançant aquesta cohesió es pretén crear sinergies entre Mancomunitats unint esforços fent servir tots els atractius 

turístics, tangibles e intangibles, d’interès històric, artístic, cultural, tradicional i gastronòmic com a reclam turístic amb el 

propòsit de generar turisme d’interior.  

Tot per a dinamitzar els serveis turístics de les comarques : restauració, allotjaments i comerç. 

Han participat de forma activa i dinàmica 4 comarques : La Ribera Alta i Baixa,la Mancomunitat de Municipis de la Vall 

d’Albaida  i la Mancomunitat de la Safor i la Mancomunitat de  la Costera-La Canal . 

METODOLOGIA UTILITZADA 

Abans de posar en marxa el projecte de rutes guiades “Entre Comarques” han sigut necessàries diverses reunions amb els 

tècnics i ADLS dels ajuntaments participants en el projecte i amb les empreses turístiques de la comarca per a consensuar les 

diferents activitats, edicions i condicions que el projecte implicava. 

L’enviament de les convocatòries ha sigut feta als alcaldes perquè assignaren un tècnic responsable que participés en les 

reunions del projecte. 

A més de coordinar el programa entre els diferents municipis de la Ribera de Xúquer , també s’han realitzat diverses reunions 

en la resta de Mancomunitats ,per tal d´ ajuntar les rutes de totes les  comarques i completar el calendari de rutes 

supracomarcal.  

MATERIAL DE DIFUSIÓ 

La edició en paper de material és encara una ferramenta important per tal de fer visible i fer difusió de qualssevol iniciativa 

turística. De les diverses reunions que s’han realitzat es va prendre la decisió de editar el materials que ara detallem: 

 Tríptics: Elaboració d’un tríptic recopilant totes les rutes que ja existeixen en els diferents municipis de la nostra 

comarca. Rutes Guiades. Aquest tríptic també inclou caselles per segellar cada ruta que fa el turista per tal 

d’incentivar les visites amb regals. S’han editat 10.000 tríptics.  

 



 

 
25 

 Pòsters: S’han editat 10.000 pòsters amb la informació bàsica de les rutes guiades i el calendari amb dates de les 

rutes. 

 

 Tiquets  : per tal de controlar el nombre de persones assistents a les rutes s’han editat  3000 tiquets 

DIFUSIÓ en mitjans de comunicació 

Per a fer la difusió pertanyent s’han utilitzat els següents mitjans de comunicació: 

 

 Radio: S’han contractat falques en Onda cero, repartides entre els mesos de febrer i juny de 2017, falques en Alzira 

ràdio així com en Ribera Tv digital. 

 

 Premsa: Pel que fa a la premsa s’ha fet difusió del projecte en diversos periòdics com el Levante, las Províncies i en 

la premsa  digital d’àmbit local i comarcal: Tus Notícies de la Ribera, El sis doble, Ribera Express, Ribera news i 

Valencia Extra. 

 Distribució de pòsters per diversos municipis i establiments de la comarca. 

EL CALENDARI 

El calendari de rutes “ Entre comarques” ha recopilat un total de 32 rutes culturals repartides entre les comarques participants. 

Un total 53 municipis han participat en este programa  que va començar el dia 3 de febrer de 2017 i ha acabat el 25 de juny  

de 2017.                              

Totes les rutes han sigut guiades per personal dels propis ajuntaments, des de historiadors, cronistes,tècnics i  fins tot regidors 

i alcaldes dels propis municipis.  

Les rutes començaven a les 10.30 has del matí des de l’ajuntament de cada poble i finalitzaven a les 13.30 hrs, oferint una 

tapa o degustació als visitants.  

Els establiments turístics han participat també en este programa oferint els regals que al final del programa s’han sortejat entre 

tots els assistents, un total de 35 regals entre sopars per a dos persones i estades d’una nit per a dos persones.  

Un total de unes  2000 persones han visitat les nostres comarques .  

 

 

B)  PROJECTE RUTES Ambientals : PARATGES  

Coordinació per a encetar un nou programa de rutes ambientals en la comarca que visiten els diferents paratges naturals i 

entorns de la nostra comarca.  

El programa es va ficar en marxa el 14 d´Octubre i finalitza el 3 de desembre. 

Un total de 11 municipis participaren en esta iniciativa . 

Un total de 600 persones van gaudir de les visites ambientals guiades. 

 

3.4.- PROJECTES EUROPEUS 

Presentació de un projecte de turisme per a la convocatòria del  programa COSME. 

Col·laboració en tasques del projecte del CD-eta de la Mancomunitat de la Ribera Alta.  

 

3.5.- Atenció oficina Tourist info comarcal  

La recentment inaugurada Tourist info comarcal està atesa per el departament de turisme del Consorci. 

En ella es desenvolupen diverses tasques: 

 

.- Atenció al públic que demanda informació sobre la comarca i el municipi d´Algemesí 

.- Registres telemàtic de les persones que visiten la oficina. 

.- Inventari setmanal de fullets 

.- Difusió en les xarxes socials i la xarxa Tourist info  
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I PROJECTES DE MOBILITAT I SOSTENIBILITAT 
 
I.1. Projecte Let’s Move 
 
 

Entitat Coordinadora: AER 

Nom: Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way (Let’S move!) 

Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la 
implementació dels camins escolars. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar en relació als 
desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i les relacions 
socials. 

Data d’Inici:  1 de setembre de 2015 

Data de Finalització: 31 d’octubre de 2018 

Programa: ERASMUS + 

Socis: Gmina Wroclaw (Polonia), Grad Koprivnica (Croàcia), Prioriterre (França) 

Pressupost Total Projecte: 137.736 € 

Pressupost AER:  64.964 € 

Subvenció UE: 64.964 € 

Participants: Col·legi La Encarnación (Sueca), CEIP Almassaf (Almussafes). CEIP Sanchis Guarner (La Pobla Llarga) i CEIP 
Pere Gumilla (Càrcer) a més dels Ajuntaments dels municipis implicats. 1.277 alumnes en La Ribera i 5.700 alumnes en total. 

WEB: www.projectletsmove.wordpress.com  

Xarxes Socials: facebook.com/lmoveschools 

 

Activitats Realitzades 2017: 

 Seguiment de les activitats fetes per les escoles en el curs escolars. Gener-Juny. 

 Actualitzar en la pàgina web les activitats. Maig-Juny. 

 El soci Prioriterre el 5 de maig va cessar en les seues activitats i entra en liquidació judicial.  

 Recerca de l’administrador judicial. Una vegada obtinguda les dades, escrit en francès a l’administrador judicial per 
sol·licitar el deute deixada per Prioriterre. Escrit Juge judicial per a explicar el no coneixement de la situació 
econòmica de Prioriterre i que ens permeta entra en la llista d’acreedors. 

 Contacte amb les escoles franceses per vore si volen continuar amb el projecte. 
 

Activitats a realitzar juny 2017- octubre 2018: 

 Preparació Modificació de Conveni amb l’Agència Nacional Española del programa Erasmus+ (SEPIE). En ella hem 
d’assumir el deute contreta per Prioriterre i les activitats. Repartides en 60% (Consorci), 20% (Wroclaw), 20% 
(Koprivnica). 

 Reunió socis Croàcia 26-29 de juny de 2017. Debatre repartiment tasques a fer per a suplir les activitats de 
Prioriterre. Vore activitats realitzades pels socis i activitats a fer fins a final del projecte, octubre 2018. 

 Implementar totes les activitats dutes a terme per les 4 escoles de la Ribera en la Guia Metodològica de Camins 
Escolars. Juliol-Setembre 2017. 

 Traduir la Guia Metodològica a l’anglès per a que els socis puguen traduir a Polac, Croata i Francès. Octubre 2017. 

 Assumir els treballs que devia realitzar Prioriterre. Així, implementar les activitats fetes per les escoles franceses en 
la Guia Metodològica. Juliol 2017. 

 Actualitzar la pàgina web del projecte amb les activitats fetes. Juliol 2017. 

 Posada en marxa del servei del Bus a Peu en les 4 escoles de la Ribera i recolzament a les escoles franceses. 
Setembre 2017-Març 2018. 

 Incloure les activitats en la Guia Metodològica i traduir-ho a anglès i socis a Polac, croata i francès. Març 2018 

 Finalització Guia Metodològica i edició. Març 2018. 

 Actualització pàgina web del projecte. Març 2018. 

 Recolzament plataforma e-Twinning a les escoles. Setembre 2017-Març 2018. 

 Organització d’un macroevent per a difondre el projecte i la Guia Metodològica. Mínima assistència 100 persones. 
Abril-Juny 2018. 

 Reunió socis Wroclaw (Polònia). Juny-Juliol 2018. 

 Finalització de memòries i justificació projecte Juliol-octubre 2018. 

 

 

 

 

https://projectletsmove.wordpress.com/
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I.2. ENERMAN 

 

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA 

Nom: Energy Management Schools (ENERMAN) 

Objectiu: Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un programa d'educació sobre energia per a les escoles. Està 
organitzat com a un repte on els equips de les escoles poden implementar activitats de conscienciació sobre el 
desenvolupament sostenible i l'estalvi energètic. 

Data d’Inici: 1 de setembre de 2016 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2019 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 31.899 € 

Subvenció UE: 29.647 € 

Socis: La Ligue de l’enseignement (França, Coordinadors), CIFFUL (Universitat de Liège, Bèlgica), Energy Kontorsydost 
(ESS, Sweden), Ciutat de Koprivniza (Croàcia), Consorci de la Ribera (Espanya).  

 

Activitats Realitzades en 2017: 

 Anàlisi de l’estat de l’art de les ferramentes educatives d’eficiència energètica i energies renovables en Espanya. 
Gener-Març 2017. 

 Justificació parcial del projecte. Gener 2017. 

 Reunió de socis a Suècia. Febrer 2017. 

 Acció formativa en Paris, 3-7 d’abril 2017. 

 Gestions per a la modificació del Conveni, per la baixa de Prioriterre. 

 Gestions per a elegir el centre escolar d’educació secundaria per tal de fer l’experiència pilot. Elegit IES Sucro 
(Albalat de la Ribera). Octubre 2017. 

 Reunió de socis en Croàcia. Octubre 2017. 

 Reunions amb professorat i direcció del IES Sucro per tal d’explicar les accions a fer. 

 Xarrada als alumnes per tal d’explicar les accions a fer i el funcionament dels equips de mesura. Novembre 2017. 

 Inventari de consum d’energia elèctrica. Desembre 2017. 

Activitats a realitzar de juny a octubre 2018: 

 Campanya de conscienciació entre alumnes. Gener a Març 2018. 

 Mesura de l’estalvi aconseguit. Abril 2018. 

 Organització de conferència en la Ribera. Maig 2018. 

 Recollida de dades i redacció de manual “Escola Sostenible”. Juny-Setembre 2018. 

 Reunió de socis en La Ribera. Octubre 2018. 

 Difusió dels resultats de l’experimentació a les escoles i posada en marxa en altres escoles. Octubre 2018. 
 
 

Participació en Projectes Europeus 

En el mes de gener l’AER de Sueca, en nom ja del Consorci de la Ribera, va participar con a soci dins del programa 

H2020 en el projecte “ENVOLVE” coordinat per SYNYO (Alemanya). Aquest projecte va vindre denegat en desembre de 2017. 

 

I.3. Projecte Avancem Caminant  

 

Entitat Sol·licitant: Ajuntament de Sueca 

Assistència Tècnica: Subcontractació AER-Consorci Sueca (Resolució Alcaldia 701) 

Nom: Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi de Sueca (Avancem Caminant!) 

Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la 
implementació dels camins escolars a tot el municipi de Sueca. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar 
en relació als desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i 
les relacions socials. Està dirigit a Infantil i Primària. Total alumnes 1.762.  

Data d’Inici: 1 d’abril de 2016 

Data de Finalització: 31 de maig de 2018 

Pressupost AER:  14.000 € + IVA 

Subvenció IVACE: E4T21B/2016/2. Fondos FEDER 7.000 €.  
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Cofinanciació Ajuntament de Sueca: 7.000 € + IVA. 

Participants: CEIP Carrasquer, CEIP Cervantes, Escoles Jardí de l’Ateneu, Col·legi La Unió Cristiana, Col·legi Luis Vives, 
Col·legi Maria Auxiliadora, Col·legi Ntra. Sra. de Fátima.  (1762 alumnes) 

Activitats Realitzades en 2017: 

 Senyalització camins escolars amb pintura i rajoles. Gener-Febrer 2017. 

 Disseny i col·locació de parades del Bus a Peu. Març 2017. 

 Posada en marxa de 7 experiències de Bus a peu. Març-Abril 2017. 

 Recollida de dades de les activitats de les 7 escoles participants. Abril-Maig 2017. 

 Realització d’enquesta als alumnes de les 7 escoles i anàlisi de dades. Maig 2017. 

 Memòria final justificativa del projecte. Maig-Juliol 2017. 

 Llançament del servei de Bus a Peu en les 7 escoles. Setembre 2017. 

Activitats a realitzar en 2018: 

 

 Recolzament del servei de Bus a Peu a les escoles. Setembre-Maig 2018. 

 Enquesta als alumnes i anàlisi de dades. Abril 2018. 

 Memòria de seguiment del projecte per a l’IVACE. Maig 2018. 
 
1er PREMI DE LA CATEGORIA DE CIUTANS MITJANES DINS DE LA II EDICIÓ DELS PREMIS DE LA SETMANA 
EUROPEA DE LA MOBILITAT 2017 DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

 

II. TURISME SOSTENIBLE 

 

Donat que 2017 és l'any Internacional del turisme sostenible, en el mes de juliol es va iniciar una nova línia de treball amb 

col·laboració amb l’Àrea de Turisme del Consorci de la Ribera per tal de fomentar un turisme més sostenible. Dins d’eixa nova 

línia de treball en el mes de setembre de 2017 es va llançar el programa Paratges. 

 
Programa Paratges 
 

PARATGES és un programa de visites guiades gratuïtes a Paratges Naturals i zones de gran valor ambiental de la 

comarca de la Ribera de Xúquer. El programa va constar de 14 dies de rutes (al matí) repartits en 7 caps de setmana des del 

14 d'octubre al 3 de desembre. L'hora d'inici de la ruta era a les 10:00 h del matí des de la porta de l'ajuntament corresponent i 

finalitzava a les 13:30 h. Els paratges visitats es trobaven dins dels municipis de: El Perelló, Corbera, Catadau, Alfarb, Sollana, 

Sumacàrcer, Algemesí, Manuel, Llombai, Llaurí, L'Alcúdia, Favara, Alzira i Riola. El programa va tindre molt bona acollida per 

part del públic amb un nombre de participats de 1.000 persones. A continuació es mostra la taula de participants en les rutes: 

 
 

Data Ruta Nombre persones  

14/10/2017 El Perelló 70 

15/10/2017 Corbera 137 

21/10/2017 Catadau 23 

22/10/2017 Alfarp 89 

28/10/2017 Sollana 55 

29/10/2017 Sumacàrcer 98 

04/11/2017 Algemesí 64 

05/11/2017 Manuel 101 

11/11/2017 Llombai 41 

12/11/2017 Llaurí 50 

18/11/2017 L'Alcúdia 78 

19/11/2017 Favara 60 

02/12/2017 Alzira 71 

03/12/2017 Riola 70 

  Total 1007 
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III. RUTA EDUCATIVA DE L’ENERGIA 

 

De gener a juny de 2017 s’han realitzat 8 visites tècniques en el projecte “La Ruta de l’Energia”, amb un nombre total 

aproximat de 400 persones entre alumnes i professors. En aquest projecte es veuen instal·lacions de la Comarca 

d’Energies Renovables i Us Eficient de l’Energia. 

 

Data Col·legi 

08/02/2017 IES nº 4 Alzira 

15/02/2017 IES nº 4 Alzira 

07/03/2017 Maristas Cullera 

27/03/2017 IES Enric Valor de Picanya 

25/04/2017 Ntra. Sra.Carmen de Bétera 

31/05/2017 IES Enric Valor de Picanya 

13/12/2017 IES Enric Valor de Picanya 

20/12/2017 IES Enric Valor de Picanya 

 
 

A la següent taula es mostra el nombre de visites i alumnes que han participat en aquest projecte des del seu inici per 

anys escolars: 

Curs Núm. Visites Núm. Alumnes 

2002-03 5 250 

2003-04 9 525 

2004-05 12 660 

2005-06 17 650 

2006-07 13 541 

2007-08 14 473 

2008-09 15 653 

2009-10 19 775 

2010-11 14 531 

2011-12 2 54 

2012-13 9 350 

2013-14 22 700 

2014-15 17 680 

2015-16 12 600 

2016-17 6 300 

Total 186 7.742 

 

IV CAMPANYES 

A) Campanya Dia Saludable 

Consisteix en afegir al Dia de la Fruita, que ja es fa a les escoles, una component de salut i mobilitat sostenible com es el 

de potenciar des de les escoles que els alumnes vagen eixe dia a peu o en bici. Estan portant a terme la Campanya del Dia 

Saludable 25 centres escolars:  
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Centre Escolar Municipi 

CP Les Comes L’Alcúdia 

CP Batallar L’Alcúdia 

CP Heretats L’Alcúdia 

Sant Andreu L’Alcúdia 

La Devesa Carlet 

CP Sanchis Guarner La Pobla Llarga 

CEIP Cervantes Alcàntera del Xúquer 

Colegio Santo Domingo Villanueva de Castellón 

CEIP Almassaf Almussafes 

CEIP Maria Inmaculada Carcaixent 

Col Inmaculada Cullera Cullera 

CEIP Sant Antoni Abat Fortaleny 

CEIP Pare Gumilla Càrcer 

CRA la Ribera Alta Sant Joanet (Benimuslem i Sant Joanet) 

CEIP Luis Vives Quesa 

CRA El Pinar Alcublas 

CEIP Verge dels Desemparats  Atzeneta d’Albaida 

Col·legi La Encarnación Sueca 

CEIP Carrasquer Sueca 

CEIP Cervantes Sueca 

Escoles Jardí de l’Ateneu Sueca 

Col·legi La Unió Cristiana Sueca 

Col·legi Luis Vives Sueca 

Col·legi Mª Auxiliadora Sueca 

Col·legi Ntra.Sra. de Fátima Sueca 

 

Enguany s’ha estat reforçat la campanya i s’ha estat parlant amb salut pública per a llançar-ho a nivell de tota la 
comunitat valenciana. 

 

B) Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 

Del 16 al 22 de setembre, es va organitzar la XI Setmana de la Mobilitat Sostenible de la Ribera. Aquest esdeveniment 

està emmarcat en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Dins d’aquest marc, es va fer difusió de la Campanya del 

Dia Saludable a tots els centres escolars de la Comunitat Valenciana i en la premsa local. A més a més, es va fer un bus a 

peu del Col·legi Mª Auxiliadora juntament amb l’Ajuntament de Sueca per tal de rellançar el bus a peu del projecte Avancem 

Caminant.  

Així mateix, es va participar en la II edició del Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat sostenible convocats per la 

Generalitat Valenciana amb el projecte Avancem Caminant de l’Ajuntament de Sueca, del que l’Àrea d’Educació Ambiental del 

Consorci de la Ribera és la responsable de tota la part tècnica. El projecte va rebre el 1er Premi dins de la categoria de Ciutats 

Mitjanes. Es va participar en tota la campanya de difusió del Premi impulsada per l’Ajuntament de Sueca. 
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1. OBJECTIUS DE L’ÀREA D’ENERGIA PER A L’ANY 2017 

L’àrea de Projectes s’havia marcat els següents objectius per a l’any 2017: 

A. Fomentar els serveis dirigits als AJUNTAMENTS. Assessoria energètica muncipal 

B. Promoció del PACTE DE LES ALCALDIES pel Clima i l’Energia 

2. RESUM DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS 

A continuació es descriuen d’una forma resumida les principals actuacions dutes a terme per l’àrea d’Energia del Consorci de 

la Ribera per acomplir amb els objectius marcats per a l’any 2017. 

 

OBJECTIU A: FOMENTAR ELS SERVEIS DIRIGITS ALS AJUNTAMENTS 

El principal objectiu ha estat continuar desenvolupant iniciatives dirigides als ajuntaments de la Ribera, ajudant-los a optimitzar 

els seus recursos i, al mateix temps, generant una economia local (i per tant llocs de treball) basada amb sectors innovadors 

com són l’eficiència energètica i les energies renovables. 

 

Les principals accions dutes a terme en eixe sentit han estat, per una banda reduir la despesa energètica municipal. Les 

accions més destacades dutes a terme amb aquest objectiu han estat les següents: 

a) Reducció de la despesa econòmica municipal deguda al consum d’energia elèctrica, amb la millora del preu de 

l’energia i/o millora l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals 

En aquesta línia de treball es poden destacar les següents actuacions: 

 Servei d’Oficina Verda a l’Alcúdia. S’ha continuat oferint el servei d’assistència energètica a 

l’ajuntament, al mateix temps que s’ha treballat l’assessorament a la ciutadania per reduir la seua factura 

energètica i lluitar contra la pobresa energètica. 

 Servei d’Oficina Verda a Guadassuar. El servei a Guadassuar es centra en impulsar iniciatives d’estalvi 

d’energia i energies renovables de forma que contribuïm al desenvolupament sostenible de la societat, 

utilitzant adequadament els recursos existents i afavorint una economia baixa en carboni, sostenible i 

competitiva. 

 Servei d’Oficina Verda a Alfarp. A principis de 2017 s’ha engegat el servei a l’ajuntament d’Alfarp per 

aconseguir reduir la factura energètica municipal i ajudar la ciutadania i lluitar contra la pobresa 

energètica. 

 Servei d’Oficina Verda de la Barraca d’Aigües Vives. A l’abril de 2017 es va inaugurar el servei a la 

Barraca d’Aigües Vives amb la finalitat de reduir la despesa energètica municipal i ajudar la ciutadania a 

estalviar energia. 

 Servei d’Oficina Verda a Alzira. Al maig de 2017 es va iniciar el servei situat a l’edifici de la Clau d’Alzira 

amb les 2 finalitats: aconseguir un desenvolupament sostenible de la ciutat d’Alzira i lluitar contra la 

pobresa energètica. Una de les tasques efectuades durant el 2017 ha estat l’elaboració de l’inventari de 

consums d’energia i emissions de CO2 dels edificis i instal·lacions municipals. 

 Servei d’Oficina Verda d’Algemesí. El servei es va iniciar al maig de 2017 perseguint: la millora de la 

sostenibilitat dels edificis i instal·lacions municipals i l’assessorament a la ciutadana. Una de les tasques 

efectuades durant el 2017 ha estat l’elaboració de l’inventari de consums d’energia i emissions de CO2 

dels edificis i instal·lacions municipals. També a destacar la tramitació per a la legalització en autoconsum 

de la planta fotovoltaica de 15kW de l’Edifici Polivalent Verge de la Salut. 

 Compra conjunta d’energia 100% renovable. Contractació dels subministrament d’energia elèctrica 

(potència contractada >10 kW) amb energia certificada 100% renovable (amb zero emissions de CO2) de 

forma conjunta per als 9 pobles de la Ribera que es mostren a continuació: 
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Ajuntament Nombre de 

CUPS 

kWh adquirits 

Alcàntera de Xúquer 7 327,700 

Benicull de Xúquer 14 240,000 

Benimodo 14 321,300 

Corbera 24 427,000 

Llombai 17 418,000 

Montroi 15 488,000 

la Pobla Llarga 22 560,000 

Barraca 1 2,500 

l’Alcúdia 38 2,065,504 

 

 Auditoria energètica de l’enllumenat públic exterior de Càrcer. S’ha finalitzat i entregat l’estudi 

luxomètric de la reforma d’aquesta instal·lació per comprovar la consecució de la qualitat del nou sistema 

d’enllumenat. 

 Auditoria energètica de l’enllumenat exterior de Montserrat. S’ha finalitzat l’auditoria energètica del 

sistema d’enllumenat públic de Montserrat. La finalitat és aconseguir una subvenció per reformar-lo i 

reduir la factura energètica municipal. 

 Projecte per a la rehabilitació energètica del Magatzem de Cucó d’Alzira. S’està treballant amb 

l’ajuntament d’Alzira amb la rehabilitació energètica d’un edifici municipal seguint els criteris de Compra 

Pública Innovadora (CPI). Per això s’ha aconseguit una subvenció de 200,000€ per portar a terme 

l’actuació. Aquesta actuació s’emmarca dins del programa europeu Prominent Med. 

 Auditoria energètica de 16 centres escolars (CEIP) de la Ribera. A finals de 2017 es va iniciar 

l’auditoria energètica de 16 centres d’educació primària (CEIP) de la Ribera amb l’objectiu de traçar un pla 

d’acció que ens permeta portar a terme la seua rehabilitació integral. Aquesta actuació s’emmarca al 

projecte europeu TEESCHOOLS. 

 

 

b) Promoció de les energies renovables a la nostra comarca, entre les quals es pot destacar l’assistència tècnica a 

l’ajuntament de l’Alcúdia per a la instal·lació de 2 plantes fotovoltaiques d’autoconsum a l’Ajuntament i la 

biblioteca municipal que li permetrà a l’ajuntament disminuir la factura energètica municipal i contribuir a la reducció 

de les emissions de CO2 de l’ajuntament. Així mateix, a final de 2017 es va iniciar un projecte que es desenvoluparà 

a Alginet per aprofitar energèticament la palla d’arròs al mateix temps que s’eliminen els nitrats del cicle 

integral de l’aigua (projecte subvencionat per la CE a través del programa LIFE+). 

 

 

OBJECTIU B: PROMOCIONAR EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA 

Durant l’any 2017 s’ha actualitzat l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible i Integradora (EDUSI) d’Algemesí i s’ha tramitat 

la sol·licitud de subvenció al Ministeri d’Hisenda. En aquest treball s’ha fet una anàlisi de la situació de base respecte criteris 

socioeconòmics i ambientals i s’ha dissenyat un pla d’acció, amb una important participació ciutadana, per aconseguir millorar 

la situació d’ací a 2022 

 

Cal recordar que l’objectiu d’aquesta estratègia serà aconseguir un creixement sostenible de les àrees urbanes europees, en 

aquest cas d’Algemesí, a través de la implantació de mesures integrades que afronten els reptes econòmics, ambientals, 

climàtics, demogràfics i socials que els afecten. 

 

Per altra banda s’ha realitzat un treball intens amb la promoció de la iniciativa del Pacte d’Alcaldes/esses, sobretot ajudant a 

tramitar l’adhesió davant la CE i assessorant els ajuntaments amb la sol·licitud de subvencions a la Diputació de València per 
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realitzar l’inventari d’emissions, l’anàlisi de riscos i vulnerabilitats davant el canvi climàtic i el pla d’acció pel clima i l’energia. A 

hores d’ara hi ha més de 30 pobles i ciutats de la comarca de la Ribera adherits a aquesta iniciativa. 

 

A més, l’àrea d’Energia va a portar a terme durant 2018 els treballs d’adaptació dels documents del Pacte de les Alcaldies 

2020 als nous compromisos adquirits pel poble de Llaurí, l’Alcúdia i Carlet de 2030, en el marc Programa del Pacte de 

les Alcaldies pel Clima i l’Energia 2016 de la Diputació de València. 

 

Recordar que el Consorci de la Ribera va se anomenat ‘Territorial Coordinator’ a la comarca de la Ribera del Pacte de les 

Alcaldies en 2013 http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html?structure_id=302.  

 

El PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA és una iniciativa de la Comissió Europea (CE) que pretén involucrar 

els governs locals per reduir les emissions de CO2 a través de la reducció el consum d’energia i el foment de les energies 

renovables (www.covenantofmayors.eu). 

 

3. PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL PER A 2018 

Les principals accions a desenvolupar al 2018 per l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera seran les mateixes que a l’any 

passat. 

 

A la línia de treball, que ja es porta des de fa uns anys, d’aprofundir amb els serveis oferts als ajuntaments de la Ribera, 

es pretén ampliar les actuacions i el nombre d’ajuntaments que hi participen al servei de ASSESSORIA ENERGÈTICA O 

OFICINA VERDA. 

 

El segon objectiu principal serà promocionar el Pacte de les Alcaldies i aprofitar aquesta iniciativa per donar un pas cap 

endavant amb la promoció de l’utilització racional de l’energia als nostres pobles. La preparació d’aquestes estratègies 

participatives serà fonamental per aprofitar els fons europeus disposats per la CE per impulsar una economia baixa en 

carboni. 

http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html?structure_id=302
http://www.covenantofmayors.eu/

