
 

 
 
PUNT 6 i 7:  Servei d’elaboració del Pla de Mobilitat Urbà Sostenible (PMUS) i del Pla Urbà d’Actuació 

Municipal (PUAM) 
 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 

El Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València estableix que per a la 
determinació de la quantia a rebre per cada municipi es tindrà en compte, entre altres 
criteris, la tramitació o aprovació d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible-PMUS 
(provisió d’inici d’expedient).   
 
A més, els ajuntaments tindran preassignada, dins dels imports resultants de la fórmula 
de distribució de la dotació pressupostària del pla d’inversions, una actuació de 
sol·licitud obligatòria per a l’elaboració i aprovació d’un Pla Urbà d’Actuació Municipal 
(PUAM). 
 
L’elaboració d’aquests dos documents ha de comptar amb un procés de participació 
pública. Per a facilitar l’elaboració d’aquests dos documents (PMUS i PUAM) el Consorci 
de la Ribera, de conformitat amb les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera 
Baixa, ofereix la possibilitat de dur a terme la contractació conjunta de l’assistència 
tècnica corresponent, tot i que la facturació dels treballs es farà directament a 
l’ajuntament per l’empresa adjudicatària (50% en 2020 i 50% en 2021). 
 
El cost (IVA inclòs) que, com a màxim, suposarà l’elaboració d’aquests plans és el 
següent (el cost concret serà el que resulte del procés de licitació): 
 
PMUS 

Municipis (per habitants) Cost màxim (€) 

Menys de 5.000 habitants 12.100  

De 5.001 a 15.000 habitants 21.780 

De 15.001 a 20.000 habitants 31.460 

Majors de 20.001 habitants 37.510 

 

PUAM 

Municipis (per habitants) Cost màxim (€) 

Fins 1.500 habitants 3.414,66 

De 1.501 a 3.000 habitants 6.829,26 

De 3.001 a 5.000 habitants 10.243,90 

De 5.001 a 10.000 habitants 13.658,54 

De 10.001 a 20.000 habitants 20.487,80 

De 20.001 a 30.000 habitants 27.317,08 

De 30.001 a 50.000 habitants 34.146,34 
 



 

 

Els ajuntaments interessats hauran de remEtre sol·licitud (segons model) al Consorci de 
la Ribera abans del dia 31 de juliol, per seu electrònica, ORVE o correu electrònic 
(info@consorcidelaribera.com). 
 
El Consorci de la Ribera procedirà posteriorment a la corresponent licitació. 
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