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RESUM D’ACTIVITATS DE L’ANY 2022 

ÀREA D’ENERGIA DEL CONSORCI DE LA RIBERA 
 
Les activitats més destacades desenvolupades durant l’any 2022 han estat les següents: 

 
1. SERVEI D’ASSESSORIA ENERGÈTICA MUNICIPAL 

En el marc d’aquest servei s’han desenvolupat actuacions dirigides a aconseguir una reducció de 
la despesa energètica municipal, al mateix temps que es promouen les energies renovables. Les 

accions més destacades han estat les següents: 

 
a) Execució del servei d’OFICINA VERDA, assessorant els ajuntaments en: 

 Gestió de la contractació de l’electricitat i el gas natural o d’altres fonts d’energia; 

 Seguiment del consum d'energia dels edificis i instal·lacions municipals; 

 Realització de propostes de millores i modificacions en les instal·lacions municipals 

existents amb l’objectiu de reduir la despesa energètica del mateix; 
 Assessorant als veïns/veïnes, comerços i xicotetes empreses per ajudar-los a reduir la 

seua factura energètica, lluitar contra la pobresa energètica i millorar l’eficiència energètica. 

 

Aquest servei s’està desenvolupant, a hores d’ara, als pobles de L’Alcúdia, Guadassuar, Alfarp, 
Alzira, Algemesí , la Barraca d’Aigües Vives, Montroi, Sueca. 

 
b) Contractació conjunta dels subministraments municipals d’electricitat amb 

energia 100% renovable. L’objectiu d’aquest servei es optimitzar al màxim el preu d’adquisició 
de l’electricitat contractada, al mateix temps que els ajuntaments de la Ribera consumien energia 

100% renovable, per tant, energia considerada amb emissions nul·les de CO2.  

 
Al 2022 es va prorrogar l’acord marc de 2021 amb l’actualització de preus. Finalment es van 

adherir 7 ajuntaments de la Ribera a l’acord marc de compra d’electricitat 100% renovable. 
 

c) Actuacions de millora de l’eficiència energètica dels sistemes d’enllumenat 

públic municipal. El Consorci de la Ribera ha assistit als ajuntaments de l’Alcúdia, Manuel, 
Senyera i Alfarp amb les actuacions de millora de l’enllumenat mitjançant la realització de les 

auditories energètica, els projectes d’execució o la preparació de memòries tècniques per 
sol·licitar diferents línies de subvencions existents. 

 
d) Actuacions per la instal·lació d’energies renovables. El Consorci ha assistit a 

l’Ajuntament de Manuel, Polinyà de Xúquer i Favara amb el disseny i presentació de la subvenció 

al programa DUS 5000.per instal·lar diferents plantes fotovoltaiques en edificis municipals. A més, 
s’estan preparant els projectes tècnics d’execució de les plantes fotovoltaiques en edificis 

municipals subvencionades pel programa EBC de l’IDAE pels ajuntaments de: Alfarp, Algemesí, 
l’Alcúdia, la Barraca d’Aigües Vives, Montroi, Montserrat, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, 

Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer i Favara. 

 
e) Altres actuacions. El Consorci ha assistit a l’ajuntament de Manuel, Polinyà de Xúquer 

i Algemesí amb el projectes de rehabilitació energètica de diferents edificis municipals. 
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