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RESUM D’ACTIVITATS DE L’ANY 2021 

ÀREA D’ENERGIA DEL CONSORCI DE LA RIBERA 
 

1. OBJECTIUS DE L’ÀREA D’ENERGIA PER A L’ANY 2021 

L’àrea de Projectes s’havia marcat els següents objectius per a l’any 2018: 
A. Fomentar els serveis dirigits als AJUNTAMENTS 

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 2021. 

 

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.  
 

Amb els projectes i serveis inclosos a la línia d’actuació anomenada SERVEIS D’ASSESSORIA 
ENERGÈTICA MUNICIPAL es pretén desenvolupar actuacions que comporten una reducció de 

la despesa energètica municipal, al mateix temps que es promouen les energies renovables. Les 
accions més destacades dutes a terme amb aquest objectiu 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  i la Barraca d’Aigües Vives. 

 
A destacar que enguany s’han adherit dos ajuntaments més: l’ajuntament de Sueca i l’ajuntament 

de Montroi. Als 2 pobles s’està oferint el servei d’Oficina Verda amb 2 línies principals de treball: 
la primera orientada a l’assessorament a la ciutadania per reduir la seua factura energètica; i, en 

segon lloc, a l’acompliment dels objectius del Pacte de les Alcaldies de l’ajuntament de Sueca. 
 

b) Contractació conjunta dels subministraments municipals d’electricitat amb 

energia 100% renovable. Amb aquest acord marc es pretenia optimitzar al màxim el preu 
d’adquisició de l’electricitat consumida, al mateix temps que els ajuntaments de la Ribera 

consumien energia 100% renovable, per tant, energia considerada amb emissions nul·les de CO2.  
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Com a resultat de l’acord marc es va adjudicar al juliol de 2021. Finalment s’ha adherit 15 

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 o va a assistir 4 ajuntaments de la Ribera: Antella, 

Senyera, Manuel i Llombai amb la realització de la auditoria energètica de l’enllumenat, la 

elaboració de la memòria tècnica de reforma del sistema d’enllumenat públic i la gestió tècnica 
de l’expedient de sol·licitud de l’ajuda als diferents programes de subvencions existents. 

 
 

El SERVEI ‘SOSTRES FOTOVOLTAICS D’AUTOCONSUM A LA RIBERA DE XÚQUER’ pretén 

impulsar la instal·lació de plantes d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum en edificis 
municipals. Aquest projecte es recolza amb les ajudes de l’IDAE. Els pobles que participen al 

projecte presentat a la Ribera Alta són: Alfarp, Algemesí, l’Alcúdia, la Barraca d’Aigües Vives, 
Montroi, Montserrat, Sant Joanet, Senyera i Sumacàrcer. Al projecte presentat a la Mancomunitat 

de la Ribera Baixa participen els següents pobles: Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer i Favara. 
A hores d’ara, l’IDAE encara no ha resolt l’expedient però s’espera ho faja abans d’acabar 2021 

per poder ficar en marxa el projecte al 2022. 

 
A més del projecte conjunt presentat a l’IDAE, s’està acompanyant a diversos ajuntaments en 

l’execució d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics. Concretament, a l’ajuntament de 
Manuel i Algemesí en el preparació dels projectes tècnics i i les tasques de direcció de les obres. 

 

 
El SERVEI ‘LA RIBERA BIODIÈSEL’, durant l’any 2021 ha continuat treballant amb els 

objectius marcats amb la nova empresa concessionària del servei de millorar recollida d’oli vegetal 
residual. L’empresa ECOACTIV JBD S.L. ha estat, durant l’any 2021, augmentant la xarxa de 

contenidors taronja als pobles de la Ribera per així facilitar la ciutadania un major nombre de 
punts d’abocament. En aquesta línia, s’ha començat a donar el servei a Alginet. En segon lloc, 

s’ha estat treballant amb la millora de la qualitat del mateix servei, augmentant la freqüència de 

recollida del residus i, per altra banda, amb la substitució i neteja dels mateixos. 
 

Altres projectes a destacar executats al 2021 són els PROJECTES DE REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS MUNICIPALS que pretenen utilitzar el procediment de compra pública d’innovació 

(CPI) per estimular la creació de clústers innovadors que milloren la competitivitat dels 

ajuntaments i les empreses de la Ribera de Xúquer. 
 

Durant l’any 2021, s’ha estat treballant amb els projectes relacionats amb els següents edificis i 
ajuntaments: Nou edifici de la Policia Local d’Alzira i l’Antic edifici de la Caixa d’Estalvis de 

Carcaixent. 

 
A més s’ha començat un nou projecte de construcció/rehabilitació d’un edifici de l’ajuntament 

d’Algemesí per construir-lo baix les directrius SMART BUILDING. 
 

Per últim, també paga la pena destacar el projecte LA RIBERA ZEROCO2 que persegueix realitzar 
un mapa de demanda mitjançant l’anàlisi i la detecció dels objectius, necessitats i reptes no resolts 

dels pobles i ciutats de la comarca de la Ribera per a la consecució d’un territori energèticament 

sostenible. 
 

OBJECTIU B: PROMOCIONAR EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA 
Mitjançant el present objectiu es pretén involucrar els ajuntaments de la Ribera i la ciutadania en 

general amb la lluita contra el canvi climàtic a través de la principal iniciativa voluntària engegada 

per la Unió Europea que és el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. 
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