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La nostra comarca és una de les comarques de la Comunitat Valenciana on 
es troben uns lligams molt estrets entre tots els habitants i, en conseqüència, 
també entre els diversos pobles que la formen. I fruit d’estos lligams és la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, una entitat que agrupa tots els pobles de la 
Ribera Alta, sense cap excepció. 

I estos lligams, estes relacions entre els nostres pobles, fa que es produïsca 
una cooperació entre els municipis de la Ribera per a afrontar junts diversos 
projectes i buscar solucions als problemes que ens afecten. I esta és la 
finalitat amb què treballem en la Mancomunitat de la Ribera Alta, que 
mitjançant les diferents àrees que la integren oferix uns serveis sempre 
destinats a ajudar els municipis mancomunats en la seua labor quotidiana. 

La nostra Mancomunitat, a poc a poc, va creixent. Cada vegada són més els 
serveis que prestem i els usuaris que atenem, i per a millorar la prestació dels 
nostres serveis la Mancomunitat es traslladarà a una nova seu, més moderna 
i funcional. Una nova seu que suposa també uns nous horitzons a assolir, un 
nou impuls per a millorar el nostre treball i els serveis que oferim. 

Ací vos presentem la memòria de les activitats i dels serveis que la 
Mancomunitat ha realitzat al llarg de l’any 2014. Esta memòria vol ser, a més 
d’un reflexe del nostre treball, una eina que ens permeta millorar i que ens 
ajude a oferir als habitants de la Ribera Alta uns serveis i unes activitats que 
contribuïsquen al seu benestar i a fer que la nostra comarca millore dia a dia. 

 
 
 

 
 

Cristóbla García Santafilomena 
PRESIDENT 
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MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

Carrer del Taronger,1162    46600  ALZIRA 

Tel. 96 241 41 42    Fax  96 241 41 72 

www.manra.org  -  info@manra.org 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TAULA RESUM DE SERVEIS 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 Carlos Girbés 
À. Vallés 

F. Tàpia 

V. Boix 

O. Teruel 
Ernest Llorca 

C. Garrigues 

B. Mora 
J.V. Fabuel Noelia Girbés Óscar Giménez Jesús Ribes 

Amparo 

Martínez 
Ana Boscà Plàcid Madramany 

Tarifa del servei exercici 2014 
5,70€ 

hab/any 
gratuït 

0,25€ 

hab/any 

0,47€ 

hab/any 

Vcià: 

2€ alumne 

Reglada 

43€/alumne 

gratuït 
3.180€  

mòdul 

90€  

mòdul 
gratuït 

10,50€ 

/multa 
gratuït 

0,798€   

hab/any 
gratuït 

0,60/0,40/0,20 

hab/any 
200 € gratuït gratuït gratuït gratuït gratuït 20% gratuït gratuït gratuït gratuït 

Municipi 
Habitants 

2014 

S. Social 

de Base 

Servei  

depen 

dència 

UPC 

(drogod) 
SEAFI  EPA València 

Franqueig 

pagat 

(CORREUS) 

Assistència 

Informàtica 
Arxius 

Educació 

Vial 

Gestió 

multes 

Grua  

Mancom. 
Envasos lleugers 

Paper 

Cartó 

Animals 

abandonats 
Llic. Amb. 

Recol. 

roba 

usada 

Prest. 

bicicletes 

Assis. 

Tècnica 

Industrial 

Sub. Aigua  OMIC 

ADL 

Com- 

partit 

Servei 

Mercat 

Elèctric 

Servei 

Sostres 

solars 

Gestors 

Energia Biodièsel 

Alberic 10.826        X X X X   X X    X X  X X X X 

Alcàntera de Xúquer 1.350    X X    X   X X X X       X   X 

Alcúdia (l') 11.615   X   X        X X    X   X  X X 

Alfarp 1.553   X   X   X X X X X   X    X     X 

Algemesí 27.808      X  X      X X X X      X  X 

Alginet 13.060   X X  X      X  X X   X  X     X 

Alzira 44.518                 X  X  X     

Antella 1.343 X   X X X  X X X  X X       X  X X X X 

Beneixida 686     X X X  X  X X X  X X    X  X  X X 

Benifaió 11.819   X X      X X X X       X    X X 

Benimodo 2.254 X  X X X   X X   X X X X  X X       X 

Benimuslem 668 X   X    X X  X X X X     X     X X 

Carcaixent 20.613      X  X X X       X         

Càrcer 1.952    X X X   X X X X X X X X    X  X  X X 

Carlet 15.351   X X  X  X X X  X X X X X X     X X X X 

Catadau 2.754   X  X X   X X X         X     X 

Cotes 365     X       X X X      X X    X 

Ènova (l') 977   X X X    X   X X            X 

Gavarda 1.125 X  X X X   X X   X X X  X    X X X   X 

Guadassuar 5.928      X   X X X   X X    X X X  X  X 

Llombai 2.787   X  X    X X X X X       X    X X 

Manuel 2.543    X X   X  X               X 

Massalavés 1.617 X  X X X   X   X X X      X X X   X  

Montroi 2.857  X X X    X X X    X    X    X   X 

Montserrat 7.202 X X X X    X  X    X      X  X X X X 

Pobla Llarga (la) 4.524   X X        X X X  X      X X X X 

Rafelguaraf 2.426   X X X X  X X X X X  X X     X  X  X X 

Real  2.321  X  X  X    X    X        X   X 

Sant Joanet 486    X    X  X X X X X X X    X  X  X X 

Sellent 397    X        X X X X      X     

Senyera 1.174    X X X   X X  X X X X       X  X X 

Sumacàrcer 1.223   X X X X  X X X X X X X      X  X  X X 

Tous 1.268 X  X X  X  X X   X X X      X     X 

Turís 6.588   X       X  X X X  X          

Villanueva de Castellón 7.321   X X  X   X X  X X X    X  X  X   X 

Habitants (cobertura) 221.229 13.283 12.365 99.136 74.396 25.060 118.061 683 99.717 68.264 99.239 34.101 83.566 67.623 131.715 97.143 60.347 111.675 25.652 76.098 77.407 58.142 74.593 74.217 76.327 149.759 

Habitants (cobertura) % 100,00% 5,98% 5,51% 47,03% 33,19% 11,08% 53,02% 0,31% 45,05% 30,45% 44,86% 15,21% 37,27% 30,37% 59,15% 43,26% 27,28% 49,65% 11,60% 7,81% 34,76% 25,86% 33,51% 33,18% 34.28% 67,22% 

Serveis que no requereixen adhesió prèvia pel seu caràcter general: Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS), Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià, Servei de Cessió Gratuïta d’equipament per a la Celebració d’Actes Públics, Agència de 

Desenvolupament Local (ADL), Servei de Formació, Premis Literaris, Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera (PATER) y Riberaturisme. 

http://www.manra.org/
mailto:info@manra.org
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(*) Aportació dels ajuntaments, comptant la quota ordinària i la quota específica de tots 

els serveis: 

 

Any 2013: 38,64 % 

 

Any 2014: 41,34 % 

 

 

 

 

 

17

Pressupost liquidat 2012

Nombre 
treballadors

Pressupost liquidat
2012

PATER 4 726.740,46

CONSORCI 0 175.989,26

AER 6 644.224,15

RIBERATURISME 1 36.037,95

MANCOM.RIB.ALTA 30 2.220.584,37

TOTAL 41 3.803.576,19 (*)

Pressupost liquidat 2014

Nombre 
treballadors

Pressupost liquidat
2013

Pressupost liquidat
2014

PATER 4 273.282,53 26.407,57

CONSORCI 0 169.893,80 190.209,39

AER 6 331.442,54 235.886,87

RIBERATURISME 1 43.730,04 26.407,57

MANCOM.RIB.ALTA 33 1.753.493,15 2.024.231,38

TOTAL 44 2.571.842,06 2.503.142,70
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1.- SERVEIS GENERALS 
 
 

1.1.- Servei d’estudis comarcals, socioeconòmics, mediambientals i 
culturals 
 
 
 
1) Edició de la Guia de Serveis de la Mancomunitat de la Ribera Alta 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha reeditat en 2014 una guia dels serveis que ofereix, dividida en els diferents 
departaments que actualment disposa la Mancomunitat i amb un annex amb informació sobre les entitats vinculades a 
la Mancomunitat: Consorci de la Ribera, Pater, Agència Energètica de la Ribera i Riberaturisme. 
 
La guia, de 48 pàgines, ha estat editada en valencià, castellà i anglés. 
 
 
 

1.2.- Servei de premis literaris i guardons 
 
 
 
XVI PREMI D’ASSAIG “MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA” 

 
Antecedents: 
 
A la sessió del Plenari de la Mancomunitat de la Ribera Alta de data 21 d’abril de 1999, per unanimitat dels seus 
assistents s’acorda la creació d’un premi literari emmarcat al si del Premis Literaris “Ciutat d’Alzira”. Es aleshores quan 
neix el PREMI D’ASSAIG “MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA”. 
Amb aquesta iniciativa es dona cabuda e l’especialitat d’assaig inexistent en la convocatòria fins aleshores. Així mateix 
es determina que la temàtica siga lliure per obrir el ventall a l’admissió d’obres. 
 
Dotació econòmica 2013:  8.000 € 
 
Obres guardonades: 
 
1999 El pensament ferit, de Joan Garcia del Muro. 
2000 Espill d’insolències, de Toni Mollà. 
2001 Les hores fecundes, de Joan Garí. 
2002 Desert. 
2003 Trajecte circular (notes d’un dietari), de Vicent Alonso. 
2004 Inflexions, de Josep Iborra. 
2005 El repte de la integració, d’Antoni Corominas 
2006 Com ens enganyem, de Joan Garcia de Muro 
2007 El segle valencià, de Víctor G. Labrado 
2008 Medicina per a un nou regne, de Carmel Ferragut 
2009 El valencià de Bernat i Baldoví: del passat al futur. Ideologia i tast lèxic, d’Abelard Saragossà 
2010 El valencianisme de la Renaixença, de Rafael Roca 
2011 El somni d’una pàtria de paraules, de Josep Piera 
2012 Café del temps, de Joan Borja 
2013 Mediterrànies, d’Eduard Mira 

 
2014 El bosc protector, de Ricardo Almenar Asensio  

El bosc protector és un assaig que descriu la gènesi i el desenvolupament d'una proposta per a la pervivència dels 
boscos valencians. Una proposta basada en el pagament d'una part dels serveis ambientals que els ecosistemes 
forestals ofereixen al conjunt de la societat valenciana: protecció del sòl, moderació de les riuades, dipòsit de carboni 
enfront del canvi climàtic, manteniment de la biodiversitat, funcions recreatives, estètiques, educacionals i identitàries 
per a la població humana, etc. 

L'assaig analitza diferents models i fórmules de pagament d’aquests serveis i quins criteris de repartiment del 
finançament podrien establir-se. Sobre aquest aspecte, parteix de la consideració del nostre territori com a 
especialment idoni per a la implementació d’una iniciativa com aquesta que pretén afavorir la cohesió del territori 
vinculant, a través del concepte d'unitat de conca, les comarques interiors i les comarques litorals. Malgrat el caràcter 
innovador, la proposta no representa cap ruptura amb la tradició principal de pensament forestal que des de la 
Il·lustració ha reflexionat sobre la importància del bosc, la conservació d’aquest i el seu aprofitament sostenible (no 
solament de béns, també, i encara més, de serveis) per part de les comunitats humanes. 
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GUARDÓ MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 
Aquest guardó s’ha concedit per primera vegada l’any 2007. Amb ell la Mancomunitat vol reconéixer el treball de 
persones físiques i entitats de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal distinció en base a l’especial tasca o 
labor realitzada en les seues activitats ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores, 
i que hagen destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el seu progrés cultural, 
econòmic o social en general.  
 
Aquest guardó ha estat concedit en 2014 al Conservatori Professional de Música i Dansa Mestre Vert de Carcaixent. El 
guardó va ser lliurat el 21 de gener de 2015al Saló d’Actes Pepe Noguera del Conservatori Mestre Vert de Carcaixent. 
 
 

1.3.- Servei de promoció d’activitats culturals i esportives d’àmbit 
comarcal. 

 
 
Activitats esportives 
 

 XVI Open Internacional Mancomunitat de la Ribera Alta d’Escacs (la Pobla Llarga) 

 Organització del XII Trofeu de Pilota Valenciana Mancomunitat de la Ribera Alta. (Guadassuar i 
Alzira) 

 Ajuda econòmica Final Autonòmica de Triatló per relleus (Sumacàrcer) 

 Ajuda econòmica 25é Triatló d’Antella 
 

 

1.4.- Servei de Formació 

Jornada sobre la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 

La Mancomunitat de la Ribera Alta va organitzat, conjuntament amb l'Ajuntament d'Alzira, una jornada sobre la nova llei 
que reforma l’administració local. La jornada va tindre lloc a la Casa de la Cultura d'Alzira el divendres 31 de gener de 
2014,i va analitzar els aspectes fonamentals d'esta llei i ajudar a resoldre els interrogants que la seua aplicació 
presenta a les entitats locals. La jornada, que va comptar amb 103 assistents, va estar destinada a tècnics de 
l'administració i gestors públics d'entitats locals, i va ser impartida per Víctor Almonacid, secretari general de 
l'Ajuntament d'Alzira i que presentà les principals modificacions introduïdes per la LRSAL, i per Lorenzo Pérez Sarrión, 
advocat de la Generalitat Valenciana (excedent) i secretari general de l'Ajuntament de Gandia, que analitzà el nou 
mapa competencial, a més de les novetats que es presenten als consorcis i mancomunitats.  
 
Total assistents al la jornada: 107 
 
 

Jornada sobra la incidència de la recent reforma urbanística i ambiental en l’àmbit de l’Administració Local 

  
La Mancomunitat de la Ribera Alta i l'Ajuntament d'Alzira organitzaren el dia 13 d'octubre una jornada sobre la 
incidència de la nova legislació urbanística i ambiental en l'àmbit de l'Administració Local. L'objectiu va ser facilitar als 
ajuntaments les noves ferramentes que la llei ha previst especialment pel que fa a la millora de la ciutat actual i a la 
gestió urbanística dels sòls rurals. Es prestà especial atenció al nou règim de les llicències urbanístiques i d'activitats i 
s'exposaren solucions per a millorar la imatge urbana, en relació a les edificacions en deficient estat de conservació o a 
solars insalubres. La jornada va sermpartida per Vicente Duart Císcar, cap del Servici d'Urbanisme de l'Ajuntament 
d'Alzira, i per Yolada Duart Rosa, secretària de l'Ajuntament de Carlet,  
 
Total assistents al la jornada: 57 
 
 
Jornada sobre la implementació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local en la 

pràctica 

La Mancomunitat de la Ribera Alta, conjuntament amb l’Ajuntament d’Alzira, va organitzar el divendres 14 de novembre 
una jornada formativa sobre la implementació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL). La jornada, dirigida principalment a tècnics i gestor públics d’entitats locals, va tindre com a principal objectiu 
oferir una panoràmica d’allò que està sent el procés d’aplicació de la LRSAL, especialment en la Comunitat Valenciana, 
incidint en les pròximes mesures que es prendran, així com facilitar criteris perquè els tècnics i també els responsables 
municipals puguen interpretar i prendre les seues decisions d’una forma més adient. La jornada va ser impartida per 
dos experts en temes legislatius de l’Administració Local. Per una part Víctor Almonacid, secretari de l’Ajuntament 
d’Alzira i vicepresident del Consell General del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tècnics d’Administració Local, parlà 
sobre els efectes reals que té la llei sobre les entitats locals, amb una anàlisi comparada i pràctica, centrant-se en el 
cas de la Comunitat Valenciana. Per altra part, el professor Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de Dret Constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, tractà el nou mapa de competències introduït per la LRSAL, tant en l’actualitat com el 
que, segons la llei, hi haurà amb la seua aplicació.  
 
Total assistents al curs: 86 
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1.5.- Servei de cessió gratuïta d’equipament 
 
1.- Servei de cessió gratuïta i transport de cadires per a la celebració d’actes públics. 

 
 
Acomodació dispensada per la Mancomunitat als municipis mancomunats. Històric amb l’exercici 2014. 
 
Càlcul: 1 servei = 1 cadira / 1 dia 
Exemple: 1 cadira / 4 dies = 4 serveis 
 

MUNICIPI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 2011 2012 
 

2013 2014 

ALBERIC 4.000 6.650 48.600 48.000 26.000 41.900 67.950 56.400   41.000 4100 

ALCÀNTERA DEL 
XÙQUER 

350 3.625 1.040  4.800 
       

L'ALCÚDIA 1.400 3.100 18.920 11.500 11.800   2.000     

ALFARP 1.000 600 4.200 3.850 11.000 11.000       

ALGEMESÍ 1.100 3.900 7.980 18.550 3.900 25.000 26.300 11.000 13.300 12.800 15.500 7900 

ALGINET 2.100 2.200 6.500 14.800 69.088 11.400 25.300 98.200 90.700 14.400 23.680 19220 

ALZIRA 2.900 5.500 39.500 24.950 6.500 9.200   3.050 3.500 2.500 1500 

ANTELLA 1.000 800 6.600 8.400 8.400 9.800 10.500 12.600 15.800 37.900 7.000  

BENEIXIDA 200  600  2.000 600 5.200 5.600 1.200 3.000 1.500 1200 

BENIFAIÓ 2.300 2.400 38.224 74.500 68.830 47.500 27.300 27.360 24.000 34.010 16.500 30100 

BENIMODO 600         4.000 3.900 600 

BENIMUSLEM 200        1.450 2.600   

CARCAIXENT 2.200 2.200 33.000 28.000 59.800 42.000 40.000 55.800 108.700 120.000 103.680 108780 

CÀRCER 1.000  6.600   49.000 54.400 14.000 14.500 9.000 9.000 9000 

CARLET             

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

6.325 8.300 46.350 66.780 17.600 
40.400 55.500 57.250 71.800 42.980 61.950 82950 

CATADAU      9.050 6.000     2000 

COTES             

L'ÈNOVA       1.000      

GAVARDA  500    4.400 1.200 2.400 2.600 2.000 1.000  

GUADASSUAR  300  2.500   750   3.156 9.750 23080 

LLOMBAI  500    10.800   12.000    

MANUEL 2.332 1.500 6.660 3.300 3.600 4.300 6.000 15.500 6.500 4.800 2.600 4600 

MASSALAVÉS 300      3.050 1.500 7.150 1.000 450  

MONSERRAT 3.482 500 4.000       2.100 10.800 15200 

MONTROI   2.000   8.000 2.800 4.800 1.000    

LA POBLA LLARGA 500 3.300 23.900 55.300 18.850 19.000 9.800 20.250 10.000 24.200 25.000 29900 

RAFELGUARAF 1.500 3.100 40.800 29.500 39.300 36.400 31.100 31.850 22.150 35.560 30.400 28820 

REAL       3.000 4.400 1.050   6.000 19200 

SANT JOANET 600 600 3.060 7.800 1.600 3.600  2.700 5.700 9.000 4.500 1150 

SELLENT  400 3.000 3.500 3.500 2.400  2.450 1.500 3.850 1.200  

SENYERA 450 840 1.100 960 2.000 2.400 350 450 2.000 800 1.150 900 

SUMACÀRCER 1.500 700 2.000 3.500 2.000 3.500 2.000 1.600 2.000 2.800   

TOUS 550 400         50 300 

TURIS 1.100 2.100 7.200 10.800 18.200 12.200 13.200 18.000 21.000 10.200 3.000 800 

TOTAL 38.989 54.015 351.834 416.490    378.768     406.850   394.100    442.760    438.100 
 
  383.656 
 

 
  382.110 

 
391.300 
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2.- Servei de cessió gratuïta  de taules per a la celebració d’actes públics. 

 
Càlcul: 1 servei = 1 taula / 1 dia 

Exemple: 1 taula / 4 dies = 4 serveis  
 

MUNICIPI 2013 
2014 

ALBERIC 1.280  

ALCÀNTERA DEL XÙQUER   

L'ALCÚDIA   

ALFARP   

ALGEMESÍ 318 150 

ALGINET 852 224 

ALZIRA 200 30 

ANTELLA   

BENEIXIDA   

BENIFAIÓ 1.280 3280 

BENIMODO 200 100 

BENIMUSLEM   

CARCAIXENT 658 84 

CÀRCER 680 720 

CARLET 184 40 

VILLANUEVA DE CASTELLÓN 792 890 

CATADAU   

COTES   

L'ÈNOVA   

GAVARDA   

GUADASSUAR 480 1149 

LLOMBAI 880  

MANUEL   

MASSALAVÉS   

MONSERRAT 800 2485 

MONTROI   

LA POBLA LLARGA   

RAFELGUARAF 330 485 

REAL  880 915 

SANT JOANET  1800 

SELLENT   

SENYERA 249 375 

SUMACÀRCER   

TOUS 295 122 

TURIS   

TOTAL 10.358 12.489 

 
 
 
 
 

3.- Servei cessió, transport i muntage de l’entaulat de la Mancomunitat. 
 

ESCENARI       

Municipi nº de serveis dies utilització.    serveis dies 

    2005 4 27 

Villanueva de Castellón 1 12  2006 3 15 

Total 1 12  2007 3 15 

    2008 4 27 

    2009 3 29 

    2010 3 33 

    2011 2 41 

    2012 2 13 

    2013 1 9 

    2014 1 12 
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1.6.- Servei d’Agència de Desenvolupament Comarcal 
 
 
L' Agència de Desenvolupament Comarcal és un servei públic destinat a potenciar el desenvolupament econòmic i 
social en l'àmbit territorial de la Mancomunitat de la Ribera Alta dirigit als empresaris, emprenedors, desocupats i en 
general, a tots els sectors socio-econòmics de la Comarca. 

 
L’Agència és l’encarregada de la direcció/coordinació dels programes del PATER (Pacte Territorial per l’Ocupació en la 
Ribera) (programes que es detallen en l’anexe d’esta memòria) 

 
Dins de les activitats realitzades per l'Agència cal destacar: 
 
 
1.- Servei d’inserció laboral.  
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha signat amb El Instituto de la Mujer un conveni de col·laboració per al desenvolupament 
d'un programa dirigit a incrementar la participació social i laboral de les dones de l'àmbit rural a 2014 i 2015 (programa Aurora). 
 
En aquest programa es té previst realitzar actuacions encaminades a l'empoderament de les dones del medi rural, donar suport i 
promocionar iniciatives formatives que afavoreixin la inserció laboral de les participants en el programa i donar suport a la 
intermediació laboral a través de contactes amb empreses de diferents sectors de l'àmbit local. 
 
El programa es durà a terme a través d'un itinerari amb una metodologia d'intervenció que consta de dues fases: 
 
• 1a FASE: activitats emmarcades en el desenvolupament d'un itinerari de motivació personal amb les dones participants 
 2ª FASE: relacionada amb un itinerari professional, dirigit a la seva inserció laboral, tant per compte aliè com per compte propi. 
 
El col·lectiu al qual es destinen les actuacions del programa són dones desocupades de l'àmbit rural amb especials dificultats 
d'inserció laboral, dels municipis d'Algemesí, Guadassuar i Vilanova de Castelló. 
  

2.- Servei de assessorament i creació d’empreses. PAE (Punto de asesoramiento 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 2014 s'ha atès a 62 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 26 empreses, autònoms i societats 
limitades. 

3.- Servei d’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (Afic) 

L’Agència de desenvolupament comarcal forma part de la xarxa d’Agencias para el Fomento de la Innovación 
Comercial. 

L’AFIC és un instrument a través del qual, s’impulsa la modernizació i ordenació del comerç local , seguent el nexe 
d’unió perment entre els comerciants, organitzacions empresarials i l’Administració es procura el desenvolupament de 
l’activitat comercial comarcal. 

Activitats: 

 Implantació del sistema de qualitat de la red AFIC i certificació de l’agència de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta en ISO 9001 en els processos de : informar a oferta, informar a demanda, assessorament i tramitar 
expedients, per a donar un servei de qualitat. 

 Actuacions de caràcter promocional que dinamitza el comerç de la comarca: distribució de cartells 
identificatius ("AFIC"). 

 Facilitar l’accés a la informació en matèria comercial: enviament de circulars. 
 
 

 
4.- Servei de OMIC (Oficina de Mediació i Informació al Consumidor). 
 
Servei d'informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets. S'encarrega de 
rebre queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives, i tramitar-les pel procediment que siga aplicable davant les 
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instàncies competents. L' OMIC també pot dur a terme, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, inspeccions 
sobre els productes, béns i serveis que puguen suposar un risc o abús per als usuaris.  
 
5.-  Certificació en qualitat ISO 9001:2008. 
 
L’Agencia de desenvolupament comarcal participa i coordina el sistema de qualitat de la xarxa de AEDLs de la Ribera 
per a la seua certificació en els processos de intermediació laboral, creació d’empreses, formació, gestió d’events i 
expedients. 
 
6.- Coordinació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats Comarcal. 
 
L’Agencia de desenvolupament comarcal, com Agent d’Igualtat, coordina la realització i gestió de les actuacions 
contemplades en el Pla d’igualtat entre homes i dones de la Mancomunitat. 
 
7.- Direció/coordinació del PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera) 
 
Programa que es detalla en el apartat del PATER de la memoria. 
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1.7.- Servei de promoció de l’ús del valencià. 
 
 
Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià. 
 
 
 
REVISIÓ I PRODUCCIÓ DE TEXTOS 
 
La tasca principal del ‘Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià al llarg de 2014 ha estat la de revisió, 
traducció i producció de textos: 
 

 Textos interns de la Mancomunitat.  

 Senderisme..Publicació de Riberaturisme sobre els sendes de la Ribera. 
 

 
Des de l’Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià s’ofereix un servei de traducció i correcció de textos 
valencià/castellà al qual espoden adherir els ajuntaments. 

 
CURSOS DE VALENCIÀ  
 
L’Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià de la Mancomunitat de la Ribera Alta, conjuntament amb el Servei 
de Formació de Persones Adultes, ha col·laborat en l’organització i impartició de cursos de valencià que ha oferit el 
servei d’FPA. 

 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MANRA 
 
El mes de març de 2005 la Mancomunitat de la Ribera Alta inicià la publicació del butlletí d’informació de la 
Mancomunitat MANRA, una revista digital que informa de les activitats i esdeveniments més importants de la 
Mancomunitat. Aquesta publicació, de periodicitat mensual i elaborada des de l’OCPUV, s’envia mitjançant el correu 
electrònic. Aquesta activitat s’ha continuat al llarg de 2014 i s’ha arribat a 742 subscripcions. 

 
 
 
ALTRES ACTIVITATS 

 
A més, l’OCUPV a participat en altres activitat: 

 Producció i manteniment de la pàgina web de la Mancomunitat. 

 Producció i manteniment de la pàgina web del Consorci de la Ribera. 

 Producció i manteniment de la pàgina web d’AMBICI. 

 ActualItzació dels perfils en les xarxes socials de la Mancomunitat. 

 Col·laboració en la producció del vídeo del projecte europeu de la Mancomunitat SEE 

 Notes de premsa de diverses activitats de la Mancomunitat. 

 Correcció de textos per a diversos ajuntaments mancomunats. 

 Adhesió a la campanya “Llegir en valencià” de la Fundació Bromera. 
 

 
A més, la Mancomunitat signà un protocol de col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Conselleria 
d’Educació per a la coordinació d’actuacions en matèria de normalització del valencià. 
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1.8. Servei de Medi Ambient  
 
 
 

1- Objectiu principal del servei: 
 
L’Objectiu principal del servei es l’assistència als ajuntaments per a complir les diferents normatives ambientals i la 
realització de plans, projectes, informes i estudis relacionats amb el medi ambient per afavorir un desenvolupament 
sostenible dels municipis de la comarca. 
 
 

2- Objectius del servei per a l’any 2014: 
 
 

1º)  Gestió dels serveis dependents del Departament de Medi Ambient. 
 
2º) Potenciar la mobilitat sostenible a la comarca. 
 
3º) Millorar els serveis de recollida selectiva y de residus en general en la comarca. 

 
 

3- Actuacions del servei: 
 
En l’any 2014 s’han dut a terme una sèrie d’actuacions per a complir els objectius proposats a principi d’any. Aquestes 
accions, estructurades per objectius, es detallen a continuació: 
 
 
Objectiu 1: 
 

Gestió dels serveis dependents del Departament de Medi Ambient 
 
Els serveis que actualment gestiona el Departament de Medi Ambient son: 
 
1º) Servei d’Expedició d’Informes Ambientals. 
 
2º) Servei comarcal de transport públic urbà amb bicicleta AMBICI. 
 
3º) Servei de residus. 
 
4º) Servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats. 
 
 
Objectiu 2: 
 

Potenciar la mobilitat sostenible a la comarca 
 
Les actuacions que s’han dut a terme en este sentit son: 
 
1º) Realitzar les últimes taxes per a la preparació de l’execució del Camí Natural de l’Antic Trenet en la seu de 
“Caminos Naturales” (Ministeri de Medi Ambient): mitjançant una ajuda concedida per l’Agència Valenciana de 
l’Energia de 100.000 €, s’ha elaborat un extens i detallat projecte constructiu necessari per a que el Departament de 
“Caminos Naturales” del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient execute amb fons propis la construcció 
d’este Camí Natural que te un cost aproximat de 4.000.000 €. 
 
El document final es va presentar en juny de 2013 en la seu de Caminos Naturales del Ministeri d’Agrcultura, 
Alimentació i Medi Ambient. Les tasques que s’han realitzat des de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 2014 han 
sigut les preparacions de les últimes autoritzacions i justificacions de propietat dels terrenys per a afavorir una correcta 
execució del projecte. 
 
Una vegada executat el Camí Natural, disposarem d’un corredor verd en el que podrem desplaçar-nos des de 
Carcaixent o Alzira fins a la platja de Tavernes de la Valldigna amb mitjans de transport no contaminants (bicicleta, 
patins, a cavall, a peu...). D’esta forma es connectarà d’una forma sostenible els municipis de l’interior amb els 
costaners. 
 
 
Els objectius del projecte son: 
 

- Incentivar la mobilitat sostenible a escala supracomarcal. 
- Recolzar la protecció activa del paisatge agrícola característic. 
- Generar ocasions per a l’activació d’una oferta turística complexa. 

 
 
La tipologia de les obres seran: 
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- Rehabilitació i millora de paviment. 
- Instal·lació de mesures de seguretat: senyalització, il·luminació… 
- Dotació de mobiliari. 
- Obres de caràcter puntual per a passar zones de perill: ponts, passarel·les, semàfors i pasos 

elevats 
- .Rehabilitació d’antigues estacions, casetes, baixadors i magatzems com a centres 

d’interpretació, informació i zones de descans. 
 
3º) Redacció d’una Guía de Bones Práctiques per a la Internalització de Costos Externs del Transport en la 
comarca de la Ribera Alta: este document s’ha elaborat en el marc del projecte europeu ECOTALE finançat per la 
Comissió Europea i tindrà una gran rellevància per a la sostenibilitat de la mobilitat de la comarca permetent 
implementar mesures innovadores d’internalizació dels costos externs de la nostra mobilitat.  
 
Instituts tecnològics i universitats d’Itàlia, Grècia i Finlàndia estan implicades en el projecte i permetran l’execució de 
mesures innovadores en la Ribera Alta i en altres regions dels països esmentats.  
 
El projecte que ha finalitzat en juny de 2014 comptava amb un pressupost de 1.625.000 € i ha tingut una durada de 2 
anys i 6 mesos. 
 
 
Objectiu 3: 
 

 
Millorar els serveis de recollida selectiva y de residus en general en la comarca. 
 
1.- Subministrament de contenidors de recollida selectiva tant d’Envasos Lleugers com de Paper i Cartó 
 
La Mancomunitat, mitjançant una ajuda de la Diputació de València a subministrat un total de 105 contenidors de 
recollida selectiva d’Envasos Lleugers (grocs) i 72 contenidors de recollida selectiva de Paper i Cartó (blaus) en 
diversos municipis de la comarca. 
 
Mitjançant esta distribució de contenidors s’ha augmentat en un 27% la dotació que hi havia fins al moment de 
contenidors d’este tipus en la comarca. Açò afavorirà un increment en la recollida y reciclatge d’estos residus així com 
un millor servei que es podrà prestar als ciutadans de la comarca. 
 
 

 
 
 

2.- Subministrament de contenidors de recollida de Residus Sòlids Urbans fracció resta. 
 
Al llarg dels últims mesos de 2014, la Mancomunitat ha tramitat el subministrament subvencionat de contenidors de 
recollida de Residus Urbans (fracció resta) per als municipis mancomunats. Estos contenidors seran distribuïts al llarg 
del mes de febrer de 2015, oferint als ciutadans de la comarca un millor servei de recollida de fem. 
 
En total es repartiran 98 contenidors de 1.100 litres entre un total de 19 municipis que han sol·licitat participar en 
l’esmentada convocatòria. 
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1.9. Agència Comarcal per a la gestió de la Diversitat (AMICS)  
 

 
 

 
L’Agència Comarcal para la Gestió de la Diversitat és un Servei General de la Mancomunitat de la Ribera Alta que dóna 
suport als municipis de la comarca en l’àmbit de la diversitat.  I les seues accions estan  emmarcades dins de les àrees 
d’actuació del Pla Comarcal d’integració de la Ribera Alta (2009-2014). 
L’ Agència Comarcal es troba adherida a la Xarxa de Agències AMICS (Agència de Mediació  per a la Integració i la 
Convivència Social), de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.  
TOTAL  PERSONES USUÀRIES 2014:  117 
 

 
 

Total  atencions als Ajuntaments i teixit social 2014: 50 

CONSULTES TELEFONIQUES 

AJUNTAMENTS 40 

ENTITATS 10 

TOTAL 50 

 
 

 
 

SERVEIS 

 Servei d’orientació i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i participació ciutadana. 

 Orientació als tècnics Municipals en la nova legislació en matèria de sanitat i d’ocupació dels nacionals de 
Rumania. 

 Servei d’informació en homologacions i convalidacions en titulacions estrangeres. 

 Seguiment del fenomen migratori en la Ribera Alta. 
 
 
 
 

TOTAL ALTENCIONS ALS USUARIS DEL SERVEI AMICS: 259 
 

 
 
 
 
 

EIXOS EN QUÈ S’EMMARQUEN ELS SERVEIS 
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En 2014 seguim treballant amb els Ajuntaments els eixos principals de la nostra  Agència Comarcal, l’assessorament i 
l’orientació als tècnics i als immigrants. La nostra tasca esta emmarcada dins dels 2 grans eixos prioritaris en resposta a 
la demanda dels usuaris i a la realitat que vivim des de la crisi, hem dut a terme activitats fonamentalment d’orientació i 
assessorament. Totes les activitats desenvolupades complementen les accions dels ajuntaments pel que fa a la gestió 
de la diversitat per millorar la convivència intercultural en la nostra comarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EIX 1. Informació, Acollida i Garanties Jurídiques 
 ACTIVITATS. 

 Primera acollida dels usuaris e informació dels diferents recursos municipals, comarcals, i autonómics. 

 Atenció directa amb cita prèvia a la seu de la Mancomunitat i atenció en els Municipis de la Comarca 
prèvia cita dels tècnics municipals del servei.  

 NÚMERO ATENCIONS:  58 
 

 ACTIVITATS. 

 Servei d’informació i orientació en garanties jurídiques:  
- Atenció directa amb cita prèvia. Dirigida a  persones usuàries, normalment població migrant, que 

resideixen en alguns dels municipis de la comarca.  
- Atenció telefònica. Dirigides al personal tècnic i a professionals de les gestories d’alguns pobles de la 

comarca 
 

 NÚMERO ATENCIONS:  162 
 

 ACTIVITATS  
 

 Servei d’informació en homologacions i convalidacions en titulacions estrangeres: 
 

- Atenció amb cita prèvia a persones de diferents procedències que volem informació del protocol per 
poder homologar o convalidar les seues titulacions en l’estranger.  

- Atenció telefònica. Dirigides al personal tècnic i a professionals de les gestories d’alguns pobles de 
la comarca 

 
 NÚMERO D’ATENCIONS: 18 

 
EIX 2. Ocupació i Salut 
 ACTIVITATS 

 Sessions individualitzades d’informació en matèria d’ocupació per als nacionals de Rumania. 
- Cita prèvia per a resoldre les diferents situacions del nacionals de Rumania en els Municipis de la 

Comarca. 
- Atenció als tècnics Municipals sobre la situació del Romanesos. 
- Atenció i Orientació en matèria de salut als tècnics Municipals. 

 
 NÚMERO DE PARTICIPANTS:  21 

 
 

INDICADORS DE RESULTATS DELS EIXOS  

 
DADES GENERAL DE TOTS ELS EIXOS 

TIPUS DE SERVEIS OFERITS TOTAL 

INFORMACIO I  ACOLLIDA 58 

GARANTIES JURIDIQUES 
162 

 

SALUT 10 

EDUCACIÓ 18 

OCUPACIÓ I FORMACIÓ 11 
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Les dades són de les persones usuàries dels nostres serveis (no atencions):  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

EMPADRONAMENTS 

SITUACIÓ LABORAL 
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1.10. Servei d’Educació Vial  
 
 

ACTIVITAT DEL SERVEI EL CURS 2013-2014. 
 
Des de la Mancomunitat, i durant el curs 2013-2014, l'educador es va desplaçar als col·legis detallats en 

l’annex, on es van impartir les sessions tant teòriques com pràctiques, adaptant-se als diferents horaris i necessitats de cada 
centre escolar. 
 
 
DESTINATARIS 

Alumnes d’Educació Infantil (5 anys), alumnes 1r cicle d'Educació Primària (2n curs) i alumnes de 2n cicle 
d'Educació Primària (4t curs) i excepcionalment de 10 i 11 anys. 
 
 
METODOLOGIA 

Els objectius i continguts es van ajustar a l'edat de cada grup, diferenciant-se tres col·lectius com a principals 
destinataris:  

- INFANTIL (5 anys) 
- 1r CICLE de PRIMÀRIA (7 anys) 
- 2n CICLE de PRIMÀRIA (9 anys) 

Les sessions es van dur a terme al llarg del matí i de la vesprada, constant de sessions teòriques i sessions 
pràctiques. 

Les classes teòriques es van complementar amb presentacions digitals (PowerPoint) elaborades per 
l'educador d'educació vial, pel·lícules i jocs educatius de la DGT.  

Quant a les classes pràctiques, el Servei d'Educació Vial va desplaçar un circuit mòbil de trànsit per als 
alumnes d'educació infantil. 
 
 
MATERIALS LLIURATS:  

A cada alumne d’Educació Infantil i 1r cicle d’Educació Primària se li va lliurar un quadern d'educació vial i una caixa de 
colors de cera, i als alumnes de 2n cicle d’Educació Primària un peto reflectant. 

 
 
ELEMENTS DIDÀCTICS:  

  Circuit mòbil de trànsit 

  Bicicletes y tricicles 

  Senyals de circulació 

  Audiovisuals de la D.G.T. 

  Quaderns d’educació vial 

  Caixes de pintures de cera 

  Presentacions digitals (PowerPoint) 

  Petos reflectants per a xiquets 
 

 
 
ELEMENTS ESTÈTICS 

 Circuit d’educació vial 

 Titelles 

 Cartells de campanyes de seguretat vial de la DGT 

 Senyals verticals 
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ANNEX 

POBLACIÓ COL·LEGI ALUMNES 

ALBERIC EL CONVENT 168 

ALBERIC LA MILAGROSA 70 

ALBERIC RAFAEL COMENGE 153 

CARCAIXENT 
ASIL MARE DE DÉU DELS 

DESEMPARATS 77 

CARCAIXENT CEIP AVE MARIA 25 

CARCAIXENT CEIP FRANCESC PONS 153 

CARCAIXENT CEIP JOSE Mª BOQUERA 57 

CARCAIXENT CEIP NAVARRO DARÁS 242 

CARCAIXENT CEIP VICTOR OROVAL 118 

CARCAIXENT MARIA INMACULADA 112 

CÀRCER ESCOLETA D'ESTIU 50 

GUADASSUAR CEIP BALMES 149 

MANUEL PINTOR ESTRUCH 64 

SENYERA 9 D'OCTUBRE 60 

TOUS CEIP SANTA BÁRBARA 49 

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

CEIP SEVERI TORRES 
129 

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

HERNÁNDEZ 
72 

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

SANTO DOMINGO 
76 

TOTAL ALUMNES.------------------------- 1.824 
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1.11. Departament de Relacions Internacionals  
 
El departament de relacions internacionals té com a objectiu: 

 Coordinar i promocionar l’activitat internacional de la Mancomunitat de manera transversal amb la resta de 
departaments; 

 Dissenyar i executar projectes europeus junt amb la participació de les demés àrees; 

 Assessorar i assistir als diferents departaments en la negociació, preparació, seguiment i control de projectes 
europeus; 

 Seguiments de la participació de la mancomunitat en associacions internacionals; 

 Gestió de trobades i visites internacionals; 

 Formació de personal; 

 Assessorar a emprenedors i tramitar el alta d’autònoms i societats. 
 
Les tasques desenvolupades durant l’any 2014 han sigut les següents: 
 

1. Seguiment i anàlisi de convocatòries de subvenció de la Unió Europea destinades a finançar projectes: estudi 
i classificació de criteris de participació, objectius de la convocatòria, activitats d’execució, pressupost i tassa 
de co-finançament, data límit de presentació de la memòria. 
 

2. Formació al personal de la Mancomunitat a través de la “Guia pràctica de procediment per als projectes 
europeus”. Durant la sessió formativa, es va explicar els passos a seguir per a la elaboració, envio i execució 
d’un projecte de la Mancomunitat subvencionat per la Unió Europea. 
 

3. Informació i documentació sobre els programes de subvencions de la Unió Europea dirigits a entitats locals 
per al període 2014-2020. 
 

4. Redacció i presentació de projectes emmarcats en el programa “Joventut en Acció”, “Europea amb els 
Ciutadans” i “Solidaritat social i ocupació”. 

 Joventut en acció: recolza la política de cooperació dins l'àmbit de la joventut i que inclou, entre 
d'altres accions, els Intercanvis de Joves i el Servei Voluntari Europeu dins la Comunitat, amb 
països veïns i altres països del món. 

 Europa amb els ciutadans: enfortiment de la capacitat de participació ciutadana en l’àmbit europeu. 

 Solidaritat social i ocupació: accions de promoció d’ocupació reduint la bretxa entre les 
qualificacions professionals i personals amb les noves exigències del mercat laboral. 
 

5. Creació de consorcis internacionals per a constituir l’associació de socis participants en projectes: cerca 
d’entitats elegibles en la execució d’activitats dels projectes, gestió de documentació requerida, assignació de 
pressupost. 
 

6. Organització de reunions amb socis europeus en la seu de la Mancomunitat amb la participació de tècnics de 
la Mancomunitat, amb l’objectiu d’establir una cooperació territorial en el marc de la millor de disseny i 
aplicació de polítiques locals. 
 

7. Organització de formació sobre polítiques europees en l’àmbit de la ocupació i joventut, així com del 
funcionament de les Institucions Europees: participació en una setmana de treball transnacional en Reggio di 
Calabria (Italia) amb joves de Reggio i La Ribera Alta) per al coneixement i pràctica d’iniciació de propostes 
legislatives de producció de normativa comunitària de recolzament del col·lectiu de discapacitats i suport per 
al disseny de ciutats adequades a tots. 

 
8. Assessorament a emprenedors de la Ribera per a l’establiment de nous negocis: elaboració d’estudis de 

viabilitat empresarial i informació sobre subvencions a emprenedors. 
 

9. Tramitació d’autònoms i societats limitades: elaboració del DUE “Document Únic Electrònic”: dades 
identificatives de la empresa, dels socis, liquidació, situació tributaria i declaració de liquidacions, cotització, 
activitats i locals, protecció de dades, domini internet, marca comercial.  
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2.- SERVEIS OPCIONALS O VOLUNTARIS 
    

 
2.1.- Servei de recollida i transport de residus  
 
 
Objecte:  
 
La finalitat d’este servei es recuperar de manera selectiva diferents tipus de residus que poden ser reciclats o 
reutilitzats. D’esta manera se li dona un valor als residus reduint la quantitat de desaprofitaments urbans que es 
dipositen en els abocadors. La minimització dels residus generat pels ciutadans es i ha de ser un objectiu prioritari de la 
nostra societat. 
 
Tipus de residus recuperats per este servei: 
 
Dintre del servei es recull selectivament mitjançant contenidors específics, es transporten i es gestionen els següents 
residus: 
 

1- Envasos Lleugers. 
2- Paper i Cartró. 
3- Roba Usada. 

 
A continuació s’indiquen les característiques i evolució de la recollida selectiva d’estos tres tipus de residus. 
 
 
1.- Recollida selectiva d’Envasos Lleugers (contenidors grocs): 
 
Quan es parla de recollida segregada d’envasos lleugers (EE.LL.), es fa referència als envasos de plàstic (ampolles, 
pots, safates), alumini o llauna, a les bosses de plàstic, als brics i, en general, a qualsevol residu d’envàs. 
 
Estos residus es deposi-te’n en els contenidors grocs ubicats en els municipis adherits a este servei. 
 
 
 
1.1.- La prestació del servei consta de les següents actuacions:  
 
1.- Recollida i transport dels residus a planta.  
2.- Neteja de contenidors, serveis especials i reposició fins el 10% dels contenidors en cas de deteriorament.  
3.- Control de quantitats retirades i transportades a planta de selecció i reciclatge.  
4.- Control d’incidències i gestions per la resolució de les mateixes.  
5.- Gestió de la facturació a ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (opcional) 
 
 
1.2.- Forma Incorporació:  
 
Subscripció del conveni de la Generalitat Valenciana amb ECOEMBES per part de l’ajuntament interessat.  
 
Acord del Plenari Municipal delegant la gestió en la Mancomunitat.  
 
 
1.3.- Forma de prestació del servei:  
 
Recollida i transport: Recursos Externs.  
Gestió del Servei: Recursos propis. (Departament Medi Ambient Mancomunitat).  
 
1.4.- Preu transport:  
 
0.779 € hab./any. 
 
1.5.- Forma de pagament:  
 
Pagament directe de l’ajuntament adherit al servei contra factura de l’Empresa adjudicatària del servei de recollida i 
transport.  
 
1.6.- Empresa adjudicatària:  
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. S.A. (GIRSA)  
 
1.7.- Finançament servei de transport: 
 
Aportació Mancomunitat: 0%  
Aportació ajuntaments: 100%  
 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2014 

27 
 

1.8.- Preu Residus:  
 
El passat 11 de febrer de 2009 es publicà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana , el nou  conveni marc entre la 
Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i l’entitat 
Ecoembalajes España, SA. Mitjançant este nou conveni es  modifica el sistema de valoració dels residus incorporant un 
sistema complex de càlcul per determinar les quantitats facturables als municipis en concepte de la recollida i lliurament 
del residu en la planta de reciclatge.  
 
A grans trets, es pot resumir de la següent manera:  
 

- Pagament Fix per contenidors instal·lats. 

- Pagament Variable per quilograms de residus recuperats. 
 
Per fer estos pagaments es té en compte la tipologia del municipi (rural, semiurbà i/o urbà), el seu factor 
d’horitzontalitat, de dispersió poblacional, etc. 
 
A estes quanties mensuals facturades, s’afegeix un Plus Anual Fix i Variable per efectivitat dels sistema de recollida. 
  
1.9.- Forma de cobrament:  
 
Un mes factura vista emesa per la Mancomunitat, de les quantitats recollides en els municipis adherits a la gestió de 
cobrament.  
 
Un mes factura vista emesa per els municipis que no estan adherits al servei de gestió del cobrament de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta.  
 
La Mancomunitat efectua liquidació anual pels imports facturats en favor del municipis adherits a la gestió del 
cobrament.  
 
 
1.10.- Municipis adherits al servei:  
 
Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Alginet, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Cotes, 
L’Ènova, Gavarda, Llombai, Massalavés, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàcer, 
Tous, Turís, Villanueva de Castellón.  
 
 
1.11.- Contenerització: 
 

Municipi 
Nombre de  
contenidors 

Alcàntera de Xúquer 8 

Alfarp 9 

Alginet 37 

Antella 7 

Beneixida 8 

Benimodo 13 

Benimuslem 5 

Càrcer 11 

Carlet 69 

Cotes 3 

Ènova (l') 4 

Gavarda 9 

Llombai 17 

Massalavés 8 

Pobla Llarga (la) 20 

Rafelguaraf 21 

San Juan de Énova 8 

Sellent  2 

Senyera 9 

Sumacàrcer 11 

Tous 15 

Turís 19 

Villanueva de Castellón 35 

TOTAL 348 

 
1.12.- Recollida de EE.LL.: 
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- Quilograms d’EE.LL. recollits en 2014: 

-  

MUNICIPI QUILOS TOTALS 2014 

ALCANTARA DEL XUQUER 9.857 

ALFARP 6.950 

ALGINET 55.291 

ANTELLA 5.863 

BENEIXIDA 4.526 

BENIMODO 15.451 

BENIMUSLEM 4.430 

CARCER 9.262 

CARLET 83.791 

COTES 3.153 

ENOVA 4.203 

GAVARDA 9.722 

LLOMBAI 22.480 

MASSALAVÉS 4.861 

RAFELGUARAF 22.481 

SENYERA 8.521 

SUMACARCER 7.514 

TOUS 6.558 

TURIS 22.492 

VILLANUEVA DE CASTELLÓN 44.987 

LA POBLA LLARGA 32.327 

SANT JOANET 5.475 

SELLENT 1.675 

TOTAL MUNICIPIS 391.870 

-  
 
2.- Recollida selectiva de Paper i Cartró (contenidors blaus): 
 
Quan es parla de recollida segregada de paper i cartró (P/C), es fa referència principalment a: diaris, revistes, llibretes, 
sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, etc. 
 
Els materials que NO s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, 
papers bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol 
d'aquests residus dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant. 
 
Estos residus es deposi-te’n en els contenidors blaus ubicats en els municipis adherits a este servei. 
 
2.1.- La prestació del servei i forma d’incorporació:  
 
Igual que en el cas de la recollida selectiva d’EE.LL. 
 
2.2.- Preu transport:  
 
En este cas el servei no li suposa cap cost als ajuntaments adherits ja que els ingressos rebuts pel valor econòmic dels 
residus cobreix els costos de recollida i transport a planta. 
 
2.3.- Empresa adjudicatària:  
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. S.A. (GIRSA)  
 
2.4.- Municipis adherits al servei:  
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Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Cotes, L’Ènova, 
Gavarda, Llombai, Massalavés, La Pobla Llarga, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàcer, Tous, Turís, Villanueva de 
Castellón, .  
 
 
2.5.- Contenerització: 
 

Municipi 
Nombre de  
contenidors 

ALCANTERA DE XUQUER 9 

ALFARP 5 

ANTELLA 6 

BENEIXIDA 9 

BENIMODO 19 

BENIMUSLEM 5 

CARCER 16 

CARLET 61 

COTES 2 

ENOVA 4 

GAVARDA 10 

LLOMBAI 18 

MASSALAVES 9 

POBLA LLARGA 21 

SAN JOANET 8 

SELLENT 3 

SENYERA 10 

SUMACARCER 10 

TOUS 24 

TURIS 29 

VILLANUEVA CASTELLON 29 

TOTAL 307 

 
 
2.6.- Recollida de Paper i Cartó: 
  
 

- Quilograms de P/C recollits en 2014: 
 

Municipi Quilos totals 2014 

ALCANTERA DE XUQUER 10.048 

ALFARP 8.340 

ANTELLA 6.094 

BENEIXIDA 5.683 

BENIMODO 24.411 

BENIMUSLEM 4.162 

CARCER 17.191 

CARLET 82.759 

ENOVA 5.204 

GAVARDA 11.472 

LLOMBAI 27.831 

MASSALAVES 7.559 

POBLA LLARGA 38.680 

SAN JOANET 7.932 

SENYERA 13.435 

SUMACARCER 10.438 

TOUS 11.953 

TURIS 42.995 

VILLANUEVA CASTELLON 43.349 

COTES 138 

SELLENT 272 

TOTAL 379.946 

 
 
3.- Recollida selectiva de Roba Usada: 
 
Este servei mancomunat s’encarrega de la recollida selectiva i posterior gestió roba usada i altres residus tèxtils en els 
municipis adherits de la Ribera Alta  
 
El servei inclou: 
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 Subministrament, instal·lació, manteniment i neteja de contenidors de recollida selectiva de roba. El 
nombre depèn de la població de cada municipi. 

 Reposició dels contenidors que presenten desperfectes irreparables. 

 Arreplega dels residus amb una periodicitat mínima de 4 dies. 

 Trasllat dels residus. 

 Gestió dels residus.  

 Segur de responsabilitat civil. 

La finalitat és reduir la quantitat de residus que es dipositen en els abocadors i possibilitar la reutilització o reciclatge 
dels residus de tèxtils. 

 

 

 

3.1.- Costos del servei: 

La instal·lació de contenidors, recollida dels residus i la seua posterior gestió no suposen cap cost per als municipis 
adherits donat que el valor dels residus recuperats cobreixen l’esmentat cost. 

3.2.- Ingressos pels residus recuperats: 

Pel valor dels residus es produeix una contraprestació econòmica que es detalla a continuació:  

- 250 € anuals + IVA per cada contenidor instal·lat en via pública en municipis de més de 1.000 habitants. 

- 100 € anuals + IVA per cada contenidor instal·lat en via pública en municipis de menys de 1.000 habitants. 

Estos ingressos es destinen a diferents obres socials. 

3.3.- Empresa adjudicataria: 

TEXLIMCA, S.A. 

3.4.- Municipis adherits: 

Algemesí, Beneixida, Benifaió, Càrcer, Carlet, La Pobla Llarga i Turís. 

 

3.5.- Forma d’adhesió: 

Mitjançant Acord de Ple dels municipis interessats. 

 

Imatge 2: Contenidor de recollida selectiva de roba usada 
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3.6.- Residus recuperats en 2014 (en quilos): 

Localitat Contenidor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Benifaió 
C/Juan Ramón 

Jiménez-Valencia 
190 128 77 308 286 368 317 230 368 262 350 218 

Benifaió 
C/Regino Mas-

C/Nou 
116 126 65 160 145 167 161 203 155 180 292 98 

Benifaió C\ Mendoza 130 68 158 359 242 406 341 187 191 215 249 203 

Benifaió Pza América 550 339 403 551 714 815 705 643 540 523 809 497 

Benifaió Reyes Católicos 299 132 215 311 296 411 362 289 333 294 491 312 

Cárcer 
C/Alcalde 

Laureano Suñer 
107 184 125 223 165 215 265 168 153 167 241 146 

Alfarp 
C/Valencia-

Polideportivo 
  16 12 22 39 31 39 37 24 52 29 35 

Beneixida 
Plaça de 

L'Ajuntament 1 
30 10 16 23 109 30 33 16 22 35 67 36 

Carlet C/Mestre Ridaura 153 147 40 181 201 200 293 144 240 225 187 94 

Carlet C/Nou d'Octubre 170 142 43 249 226 195 351 194 234 223 286 203 

Carlet 
C/Salvador 

Allende-Colón 
40 173 81 212 179 132 249 139 175 176 135 78 

Carlet Plaça Joan Fuster 158 77 55 117 200 206 222 246 146 168 153 71 

Carlet Ronda del Malecó 199 211 104 293 298 193 362 203 269 218 307 136 

La Pobla 
Llarga 

Ausias March-9 
d'octubre 

164 210 119 294 263 262 256 160 329 214 198 139 

La Pobla 
Llarga 

C/ San Vicente 
esq. Avda. de la 

Estación 
                      91 

Algemesí Avda.Generalitat 196 340 91 406 379 399 430 397 337 405 495 375 

Algemesí C/ Dels Arbres 148 121 111 270 316 271 395 392 289 314 425 206 

Algemesí Covadonga 388 327 294 611 581 457 462 489 477 486 678 536 

Algemesí Ferrán d'Aragó 223 193 119 285 497 358 349 255 269 297 327 214 

Algemesí 
Pza.Organista 

Cabanilles 
356 354 269 408 422 381 560 342 372 351 492 255 

Algemesí Pza.Ribera 222 157 177 354 283 420 361 201 421 379 353 202 

Turis Ramón y Cajal 101 93 62 234 232 220 356 213 242 288 335 260 

  Totals 3.940 3.548 2.636 5.871 6.073 6.137 6.869 5.148 5.586 5.472 6.899 4.405 
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2.2.- Servei Especialitzat d’Atenció a la Família, Menors i la Infància. 
 

  DDeeffiinniicciióó  ddeell  SSeerrvveeii  

  
El SEAFI de la Mancomunitat de la Ribera Alta, és un Servei Especialitzat d'Atenció a famílies amb menors 

en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció que ofereix una intervenció especialitzada de caràcter 
integral. 
 

Un menor es troba en situació de risc quan apareixen al seu voltant una sèrie de condicions que impedeixen 
el desenvolupament adequat de les necessitats infantils: 

o Necessitats de caràcter fisiobiològic (Alimentació, Higiene, Son, Salut, Protecció de riscos reals: integritat 
física...) 

o Necessitats cognitives (Estimulació sensorial...) 
o Necessitats emocionals i socials (Seguretat i expressió emocional, xarxa de relacions socials, autonomia 

progressiva, interacció lúdica...) 
 

D’altra banda parlem de mesures jurídiques de protecció quan la entitat pública competent en matèria de 
protecció de menors adopta algun tipus de mesura amb el propòsit de previndre i corregir una gran diversitat de 
situacions de desprotecció infantil.  Esta diversitat de situacions de desprotecció, potser classificada segons el grau i la 
intensitat de la intervenció administrativa. 

 
El SEAFI es troba format per un equip interdisciplinari, específic i especialitzat, que actua en la prevenció, 

l'atenció i el tractament de les famílies, sent el seu objectiu principal  en la intervenció, la consecució d'una major 
funcionalitat familiar a tots els nivells, de manera que puguen minimitzar-se les situacions de risc social i/o 
desestructuració familiar, que puguen afectar a l’adequat desenvolupament dels menors a nivell integral.  

 
Malgrat l’ampli ventall de situacions en les quals la intervenció del SEAFI resulta fonamental, es posa èmfasi en 

la intervenció dirigida a aquelles famílies amb menors al seu càrrec en què no arriben a cobrir-se de forma adequada 
les necessitats bàsiques, a fi d'evitar l'eixida dels mateixos del seu nucli familiar, donant sempre prioritat a la intervenció 
en aquells nuclis familiars els menors dels quals es troben en situació de guarda i /o tutela administrativa, i que 
estiguen acollits en família o centre residencial, a fi d'afavorir el retorn al seu nucli familiar d'origen. 

  

  EEll  SSEEAAFFII  ddee  llaa  MMaannccoommuunniittaatt  ddee  llaa  RRiibbeerraa  AAllttaa  

  

El SEAFI de la Ribera Alta ha prestat els seus serveis al llarg de l’any 2014  a 23 

municipis de la comarca, donant cobertura a un total de 85.902 habitants (atenent al INE de 

gener de 2013):  

 

 Alginet  Gavarda  Rafelguaraf 

 Alcàntera de Xúquer  l’Ènova  Real 

 Antella  Massalavés  Sant Joanet 

 Benifaió  Manuel  Senyera 

 Benimodo  Montroi  Sellent 

 Benimuslem  Monserrat  Sumacàrcer 

 Càrcer  Pobla Llarga  Tous 

 Carlet   Villanueva de 

Castellón 

10
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2 3
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20 Menys de 1.500 hab

1.500 a 5.000 hab

5.000 a 10.000 hab

10.000 a 15.500 hab

 

     

  AAvvaannttaattggeess  ddeell  SSEEAAFFII  ddee  llaa  RRiibbeerraa  AAllttaa  ccoomm  aa  sseerrvveeii  ccoommaarrccaall  mmaannccoommuunnaatt  

  

  Possibilitat d’accedir al SEAFI per als municipis amb població reduïda. El fet de ser un servei mancomunat 
facilita l’accés al mateix per a aquells municipis que degut a les seues característiques poblacionals (menys de 
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4.500 habitants) no poden disposar d’aquest recurs, garantint que fins i tot les poblacions més menudes puguen 
accedir a un recurs especialitzat de benestar social.  
 

 Reducció de costos. El fet de ser un recurs mancomunat permet gaudir als municipis adherits al SEAFI d’un 
servei especialitzat reduint els costos econòmics. 
 

 Diversitat de figures professionals: millora de la intervenció. El SEAFI ofereix als municipis adherits al servei 
un equip de professionals de diferents disciplines, la qual cosa possibilita una intervenció global i més completa. El 
Servei mancomunat dona l’opció d’oferir diferents figures professionals que de forma municipal podrien suposar un 
cost més elevat.  

 Proximitat del Servei. Els professionals del SEAFI ens desplacem pels distints municipis de la comarca, facilitant 
l’accés al servei i apropant d’aquesta manera el recurs mancomunat fins el context geogràfic de residència de les 
famílies. 

 Garantia de privacitat. Oferim a les famílies la possibilitat de triar entre una atenció al propi municipi sense 
necessitat de desplaçar-se o bé de ser ateses fora del seu propi municipi quan la família manifesta necessitat de 
major privacitat.  

 Optimització del treball entre l’Equip Social  Base i el Servei Especialitzat: 
 Ser SEAFI mancomunat ens permet delimitar millor els rols dels professionals de l’àrea de Benestar Social 

dins de la comarca de la Ribera Alta, al quedar millor establertes i completament diferenciades les funcions 
dels equips socials de base i les del servei especialitzat. 

 La proximitat entre els professionals dels Serveis Socials Generals i els professionals del SEAFI afavoreix un 
treball conjunt  i de coordinació entre els dos equips, permetent un major control i seguiment d’aquells casos 
que ho requereixen, sobretot quan tractem amb famílies on hi ha menors en situació de risc o 
desemparament. 

 L’adhesió dels municipis de la comarca a un servei especialitzat mancomunat, ofereix la possibilitat d’ampliar 
l’equip de professionals municipals (Generals+Especilaitzats) que  treballen a l’àmbit de serveis socials i per 
tant de la protecció del menor, multiplicant les possibilitats d’actuació/intervenció i superant així part de les 
limitacions amb las que habitualment es troben aquestos professionals. 

 Al mateix temps açò ens dona major consistència com a professionals especialitzats dins de l’àmbit de la 
família i menor. El fet de contar a nivell comarcal amb un servei especialitzat que es coordina amb 
nombrosos serveis socials de la Ribera Alta ens permet unificar criteris de treball amb els equips socials de 
base, la qual cosa suposa un clar avantatge en la intervenció amb els menors i les seues famílies. 

 Amb un servei comarcal, es garanteix una continuïtat de la intervenció i seguiment amb les famílies que 
canvien de municipi sempre i quan es mantinguen dins de l’àmbit geogràfic de la Ribera Alta. 

 

  PPoobbllaacciióó  aatteessaa  

  

  Des del SEAFI s'atén a les famílies d'aquells municipis de la comarca que es troben adherits al Servei  i que son 
derivades, bé per l'Equip Municipal dels Serveis Socials Generals o bé per la Direcció Territorial de la Conselleria de 
Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana, sempre que tinguen menors en situació de risc i/o amb mesures 
jurídiques de protecció 
 

Al SEAFI de la Ribera Alta s’han atès al llarg de l’any 263 famílies (aproximadament 443 menors), derivades en la 
seua totalitat pels Equips de Serveis Socials Generals dels municipis, aquest fet és una mostra de l´existència d´una 
coordinació fluida entre els Equips Socials de Base  i els professionals del SEAFI. 

 
 Cal destacar, a més a més, que encara que han sigut 263 les famílies ateses, al llarg de l’any s’han realitzat un 
total de 264 intervencions familiars, donat que en algunes de les famílies s’han realitzat diverses demandes de 
intervenció al SEAFI al llarg de l’any.  

  
 De les 263 intervencions familiars realitzades, un 58.17% (153 intervencions) ja estaven iniciades al SEAFI en 
anys anteriors, mentre que les 110 intervencions familiars restants (41.82%) han sigut iniciades al llarg del present any 
2014.  
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2.3.- Servei especialitzat de Prevenció Comunitària (addiccions) 
 
 

La UPC Drogodependències de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha adequat els programes i activitats d’aquesta 
U.P.C. atenent a les prioritats en matèria de drogodependències en la Comunitat Valenciana i tenint present les 
necessitats de la població mancomunada. 

L'objectiu del servei de Prevenció de la Unitat de Prevenció Comunitària de les Drogodependències de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta és desenvolupar, coordinar i impulsar actuacions de prevenció basada en l'evidència i 
amb programes universals per a tota la població i també amb programes selectius a la població de risc, en els diferents 
sectors de la població de la nostra Mancomunitat. 

Durant aquest temps s’han dut a terme diferents activitats i intervencions en pràcticament un 100% dels municipis 
que s’han adherit durant aquest període (gener - desembre 2010) a aquesta Mancomunitat (19 municipis: L’Alcúdia, 
Alfarp, Alginet, Benifaió, Benimodo, Carlet, Catadau, l’Ènova, Gavarda, Llombai, Masalaves, Montserrat, Montroy, la 
Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sumacarcer, Tous, Turis i Villanova de Castelló amb un total aproximat de 98.900 habitants). 

Mitjançant intervencions en i amb els 19 Ajuntaments i altres institucions públiques, la UPC de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta aporta recursos tècnics que permeten la implantació d'intervencions preventives per a la reducció de la 
demanda de drogues i dels riscos i danys associats al seu consum. Així mateix es realitzen actuacions, amb caràcter 
anual, o puntual dirigides a la iniciativa social i a ens locals que desitgen contar amb serveis i projectes de prevenció en 
matèria de drogodependències des d'aquesta UPC. 

Els programes portats a terme i els quals estan en estudi intenten seguir els principis d'actuació assenyalats per la 
Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 i el Pla autonòmic valencià vigent i des d'ara el pla autonòmic 2008-2012 
i com exemple d'aquests principis d'actuació podem assenyalar. 

 CORRESPONSABILITAT SOCIAL dels municipis en la solució del fenomen de les drogodependències. 

 PROMOCIÓ DE LA SALUT dels nostres municipis. 

 REDUCCIÓ DE DANYS associats al consum. 

 Els COMPONENTS DELS PROGRAMES de prevenció de la nostra UPC: 

o Coneixements (efectes drogues, influència mitjos comunicació, consum dels parells). 
o Afectivitat (autoestima, actituds, creences, valors ). 
o Habilitats front al consum (cognitiu-conductuals, xarxes no-consumidors). 
o Habilitats socials globals (comunicació, asertividad, pren decisions, resolució problemes). 
o Activitats extracurriculares (esports, activitats culturals, temps lliure). 
o D’altres (exercicis a casa, implicació pares, participació comunitària). 

Aquestes tasques preventives s’han realitzat en tres àmbits diferents: escolar, familiar i comunitari, mitjançant 
programes educatius dirigits a influir de forma positiva en les actituds, la motivació i el comportament dels individus 
respecte a l’ús de les drogues, així com programes encaminats a aconseguir aquestos objectius mitjançant 
l’establiment de les estratègies adequades per fer front al problema. 

Es tracta, en definitiva, de possibilitar el canvi de formes de pensar i de la manera d’actuar. Un canvi dirigit a: 
aconseguir la maduració i responsabilitat de les persones, potenciant l’augment de les capacitats personals i la millora 
de la qualitat de vida. 

Els programes aconsegueixen: 

 Incrementar coneixements. 
 Modificar actituds. 
 Promoure habilitats socials / resistència. 
 Reduir el consum esperat. 
 Retardar l'edat d'inici. 
 Dotar de competències als xiquets i adolescents. 

Les tasques preventives realitzades han estat les següents: 

 Àmbit escolar: 

o Programa de prevenció de les drogodependències. Órdago i Banc d'eines. 
o Cinema i Valors. Necessitat i utilitat educativa de l'alfabetització visual (Àmbit escolar) 
o Prevenir per a viure i Banc d'eines àmbit escolar -infantil i primària (Àmbit escolar) 
o Prevenir per a viure 
o Alcohol com menys millor; millor gens? en centres IES. 

 Àmbit familiar: 

o Programa de prevenció de les drogodependències. 

o Comunicació és prevenció. Formació de Pares 

 Àmbit comunitari: 

o Programa de Sensibilització i Difusió de la unitat de prevenció a la població sobre prevenció de 
drogodependències. 

o Programa d'atenció a pares d'adolescents d'inici en el consum de cànnabis. 
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PROGRAMES PREVENTIUS DUTS A TERME PER LA UNITAT DE PREVENCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE LA 
RIBERA ALTA. 

 PROGRAMA BANC D'EINES 

Aquest programa dirigit des de xiquets a joves de 3 a 16 anys té com finalitat l'Educació Preventiva Inespecífica 
adaptada a aquestes edats amb materials audiovisuals. 

Emprarem els audiovisuals com a instrument educatiu per què poden utilitzar-se amb plena idoneïtat per a fomentar la 
participació activa del grup classe o constituir-se, en funció del contingut seleccionat, com una activitat en si mateixa. 
Esta versatilitat els converteix en una estratègia educativa eficient que s'intensifica en tant rep una excel·lent acollida 
tant per part dels educadors com dels alumnes. 

Els recursos seleccionats són: seqüències de pel·lícules; espots publicitaris i cançons; articles de premsa i poemes. 

– L'atractiu del cine fa possible que els alumnes s'identifiquen fàcilment amb personatges, protagonistes i 
situacions. 

– En la publicitat es presenten històries de la vida quotidiana en què se mescla realitat amb fantasia en un espai 
molt curt de temps, la qual cosa presenta uns avantatges pedagògics extraordinaris. 

– Les cançons i els cantants estan presents en la vida quotidiana dels alumnes, i el fet d'incorporar-los en el 
context del grup classe, en un àmbit antany estrictament curricular però afortunadament cada dia més obert a 
les inquietuds i preferències dels xiquets i adolescents, comporta un encertat recurs d'aproximació al món 
significatiu de l'alumnat. 

– La poesia té la virtut de despertar i activar el món emocional dels adolescents. 

L'objectiu del programa és contribuir a la maduració psico-afectiva, l'adquisició d'hàbits bàsics de salut i a l'inici d'una 
intervenció preventiva sobre l'abús de drogues. Es recolza en unitats didàctiques dirigides al professorat i als alumnes 
per a realitzar el programa en l'aula. 

Es realitza en les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO i dels centres escolars pertanyents als 16 Ajuntaments de 
la Mancomunitat. 

 EL CINEMA EN L'ENSENYAMENT I EDUCACIÓ EN VALORS 

Desenvolupat per la UPC en els col·legis i instituts de secundària amb els municipis de la Mancomunitat, aquest 
Programa de Prevenció Inespecífica de les Drogodependències consisteix en el visionat i utilització del cinema de ficció 
com estratègia d'intervenció amb població de primària i adolescent en el marc de la Prevenció Primària i l'Educació per 
a la Salut i l'Educació en Valors. 

Al llarg del curs escolar es projecten diferents pel·lícules en les aules dels centres escolars dels municipis, a les quals 
acudeixen els adolescents a classe integrats en el programa acompanyats dels seus respectius professors. 

Cada pel·lícula disposa de materials didàctics dirigits als professors i alumnes que es treballen en l'aula dins de l'espai 
de Tutories i Ètica, en els quals s'aborden els continguts preventius tractats en les pel·lícules. S'empren metodologies 
diverses d'índole participativa per a afavorir la incorporació dels continguts i el canvi d'actituds i comportaments per part 
de la població destinatària. Algunes de les pel·lícules Unidos por un sueño, Un sueño es possible, Sueños rotos; 28 
Días; La Casa de mi vida, Camps de maduixes, etc. 

L'atracció del format audiovisual i la gran difusió del mercat del cinema han facilitat el seu enorme impacte en tots els 
sectors de la societat. A més, la bona acollida que té aquest mitjà entre xiquets, joves i adults, assegura la seua 
utilització com eina educativa per a la formació en valors. El cinema té un paper fonamental en els processos de 
socialització, ja que transmet valors i models de referència. Així mateix, la seua capacitat de difusió i la seua 
importància en les activitats d'oci de la joventut fan que puga convertir-se en un element fonamental en els processos 
educatius. 

Els valors orienten les normes, activitats, conductes i opinions, i són elements essencials en la formació de les 
persones. Per això, es proposa l'Educació en Valors com un objectiu fonamental que s'ha de treballar en els alumnes 
de totes i cadascuna de les etapes de l'educació obligatòria. Objectius: 

– Incorporar d'una manera activa l'Educació en Valors en el projecte curricular de cada centre. 

– Aprofitar la temàtica i el contingut de la pel·lícula projectada per a formar a l'alumnat en valors, actituds i 
habilitats socials, que actuen com factors de protecció enfront del consum de drogues. 

– Afavorir en els alumnes i les alumnes l'afició pel cinema com fórmula positiva d'utilització del seu temps lliure, 
desenvolupant a més les seues possibilitats com font d'informació i d'enriquiment cultural. 

 PROGRAMA ORDAGO DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES EN CENTRES EDUCATIUS DE LA 
MANCOMUNITAT 

ÓRDAGO, és una eina pràctica que permetrà posar en marxa i implementar en el medi escolar (Educació Secundària 
Obligatòria), així com en els àmbits familiar i comunitari, un procés de canvi dirigit a modificar els diversos factors 
associats a l'abús de drogues durant l'adolescència. 

L'educació per a la salut com a estratègia 

¡ÓRDAGO! Pren com a estratègia l'Educació per la Salut; entenent que no ha de ser una prescripció de 
comportaments considerats sans per les persones adultes, sinó un procés dirigit a fer l'individu més competent 
socialment, capaç de comprendre els factors que influeixen en la seva vida , en la seva salut, i de triar lliurement allò 
que respon a les seves necessitats. 

Les Habilitats per a la Vida com a marc teòric 
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Pretenem dotar l'alumnat d'ESO d'eines adequades perquè siguin capaços d'adoptar un comportament positiu que els 
permeti adoptar amb eficàcia les exigències i desafiaments de la vida quotidiana; permetent controlar les seves vides i 
prendre decisions personals davant l'oferta de drogues. És un programa centrat en: 

 Informació adequada sobre les drogues 

 Identificació de les creences i actituds davant les drogues 

 Anàlisi de les influències a les quals ens veiem sotmesos 

 Autoconeixement i millora de l'autoestima 

 Pràctica de presa de decisions racional i crítica 

 Desenvolupament de tècniques per a resistir les pressions externes 

 Promoció d'un ús creatiu i saludable del temps lliure. 

 PROGRAMA DE FORMACIÓ DIRIGIT A JOVES EN SITUACIÓ DE RISC 

Els objectius d'aquest programa són: 

 Dotar a la població adolescent i juvenil d'informació sobre drogues i les conseqüències i riscos 
derivats de l'ús, abús i dependència de les mateixes. 

 Reduir els factors de risc associats a l'ús indegut de drogues i potenciar els factors de protecció. 

 Potenciar estils de vida saludables. 

 Proposar alternatives d'utilització del temps lliure no centrades en l'ús de drogues. 

Metodologia de treball: S'imparteixen cursos de formació basats en una metodologia participativa i dirigits a 
adolescents i joves de centres educatius i altres entitats dels municipis de la Mancomunitat. 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓ FAMILIAR: COMUNICACIÓ ÉS PREVENCIÓ. 

Els objectius d'aquest programa són: 

1. Sensibilitzar, proporcionar criteris i afavorir la implicació de les famílies en la prevenció de drogodependències 
2. Afavorir el coneixement dels recursos de prevenció i atenció de les drogodependències. 
3. Proposar recursos metodològics i conceptuals per a l'actuació dels pares / mares en el grup familiar. 

Es desenvolupa mitjançant l'oferta de cursos de formació a pares i mares en els quals se'ls aporta instruments i 
estratègies per a abordar situacions relacionades amb el consum de drogues per part dels seus fills. 

Els cursos s'imparteixen en centres escolars i en altres institucions i organismes dels municipis de la mancomunitat. 

Al llarg del 2014 el número de pares/mares que ha estat participant en el programa es de 175, tots ells amb fills 
estudiant als centres escolars dels 19 municipis mancomunats. 

 PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR EN DROGODEPENDÈNCIES. 

Sorgeix arran dels nous usos de drogues en la població adolescent, i també de la preocupació dels pares i educadors. 

Intentem mitjançant sessions familiars individuals donar resposta a qüestions com: què podem fer si tenim sospites de 
consum? Què li passa al meu fill que ha començat amb el consum recreatiu de les drogues, que a més coincideix amb 
un moment evolutiu de canvi, on poden començar a tenir problemes de rendiment acadèmic, on certes normes en 
l'àmbit familiar ja no són respectades?, etc. És un problema de dependència o no? Quin és el recurs idoni?. 

Es persegueix la implantació del programa d'intervenció familiar Comunicació és prevenció on: 

– No s'etiquete a l'adolescent 
– Es contextualitze la conducta de consum dins de l'etapa adolescent, i aquesta etapa al seu torn dins d'un 

context psicosocial. 
– S’augmenta l'enfocament d'anàlisi que comprenga les interrelacions familiars i socials, així com les 

estratègies funcionals que la família ha utilitzat en altres moments de dificultats. 

Aplicació del programa aprendre a comunicar: 

És un programa preventiu d’àmbit familiar que pretén afavorir la comunicació bidireccional entre pares i fills. 

A qui va dirigit el Servei d'Orientació Familiar en Drogodependències? 

– A famílies davant situacions conflictives derivades d'ús i abús de substàncies addictives per part d'un 
adolescent. 

– Sospita de consum i alarma familiar. 
– Problemes relacionals i conflicte generacional. 
– Ús incipient de drogues i presència de problemes relacionats (sota rendiment acadèmic, comportaments no 

normatius, violència...) 
– Abús de drogues amb resistència a tractament. 

Objectius 

– Proporcionar suport, assessorament i a les famílies abans descrites. 
– Informar. 
– Perseguir la millora la competència familiar (en la resolució de conflictes). 

Joves amb consums problemàtics de drogues susceptibles d'intervenció familiar 
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Consumidors esporàdics d'alcohol i/o cannabis, que no presenten problemàtica definides, però als pares els preocupa 
que consumen drogues i sobretot preocupats per l'escalada en el consum d'aquestes. 

Consumidors habituals d'haixix, amb una evolució en el consum de no gaire temps, droga percebuda pels adolescents 
sense cap risc i que a més esporàdicament utilitzen el consum d'altres drogues recreatives. Sol coincidir la 
sintomatología amb la cridada " CRISI " de l'adolescència: trastorns de conducta, disminució del rendiment escolar, 
conflictes familiars relaciona'ls. 

Adolescents amb consums avançats de drogues: realitzen un consum abusiu de diferents substàncies tots els caps de 
setmana i generalment durant tota la setmana cànnabis, sense la percepció que aquest consum puga interferir en les 
seues activitats diàries. 

Presenten a més determinats factors de riscos: absentisme i/ o fracàs escolar, comportaments desadaptatius 
(conductes violentes i agressives) impulsivitat excessiva i descontrolada, recerca de l'immediat i pujada adrenalínica, 
avorriment, ocupació inadequada del temps lliure, relacions familiars problemàtiques, problemes legals derivats del 
consum i tràfic de substàncies il·legals. 

Intervenció amb famílies d'adolescents amb problemàtica de drogues 

La intervenció es proposa ajudar a la família i l’adolescent a aconseguir superar la disfuncionalitat en aquest moment 
evolutiu, amb la finalitat d'aconseguir que no es "PATOLOGICE" el procés d'autonomia de l'adolescent respecte de la 
seua família i d'aquesta respecte a l'adolescent. 

La intervenció evita etiquetar a l'adolescent com drogodependent; assenyalem la problemàtica com familiar ja que 
afecta a tot el sistema impedint que la comunicació siga satisfactòria. Entenem que moltes de les conductes i 
transgressions són consubstancials a aquesta etapa i poden desaparèixer de forma natural. Pel que recomanem 
cautela en els pronòstics. Destaquem la importància de la intervenció des de la voluntarietat de la família, intentant 
evitar en la mesura del possible els contextos de control si el que volem és aconseguir "un canvi”. La intervenció haurà 
de abordar-se des d'un enfocament més ampli que comprenga les interrelacions familiars així com les estratègies 
funcionals que la família ha utilitzat en altres moments de dificultats. L'adolescència ha de plantejar-se com una 
transformació social més que biològica. Per tant, aquesta no existiria independentment d'un context social definit. Per 
tant, els nostres tractaments dels problemes associats amb l’adolescència han de fer-se des d'una òptica contextual, 
per a no córrer el risc de gastar les nostres energies tractant el nom del problema, més que el context que ho crea i ho 
manté. 

El nombre d’adolescents i famílies ateses ha estat en 78. 

FASES D’INTERVENCIÓ DE LA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA 
ALTA. 

1) Fase de planificació i investigació: 

Aquesta fase està duguent-se a terme de forma continuada donada la progressiva adhesió durant els tres primers 
mesos de desenvolupament del programa : 

Activitats: 

◙ Investigació: Detecció de les necessitats i identificació dels factors de risc en la població diana. 
◙ Identificació dels recursos (Humans i materials) dels municipis. 
◙ Disseny de metes i objectius de la prevenció atenent als recursos i necessitats de cada població. 
◙ Establiment d’estratègies d’intervenció per afavorir l’increment de la motivació i participació de professors, 

pares/mares, metges..., sobre aquest problema. 
◙ Establiment de canals de comunicació i assignació de tasques. 

2) Fase d’intervenció: 

Aquesta fase s’ha dut a terme a partir del tercer mes d’inici del programa. 

Activitats: 

◙ Elaboració d’un programa de treball per fases dins del àmbit familiar, emprant el material elaborat a tal efecte on el 
principal objectiu és la comunicació familiar, una estratègia imprescindible per a millorar les relacions familiars i 
capacitar als pares per a la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius. 

◙ Recollida d’informació per a la realització d’una base de dades: ajuntaments, col·legis, àrees i centres de salut, 
associacions i col·lectius culturals, mitjans de comunicació de la Mancomunitat. 

◙ Presentació a tots els ajuntaments de la Mancomunitat del servei (informació de la UPC Drogodependències i les 
directrius generals del Pla d’actuació a desenvolupar). 

◙ Convocatòria a nivell municipal per realitzar la presentació de la UPC Drogodependències: xerrada - col·loqui i 
passe d’un vídeo sobre prevenció comunitària. 

◙ Col·laboració d’un grup de voluntaris-professionals per col·laborar en el programa de prevenció “Punt d’encontre”. 
◙ Reunió amb els treballadors socials de la Mancomunitat: presentació de la UPC Drogodependències i establir 

línies comunes d’actuació. 
◙ Reunions amb els professors de cadascun dels col·legis per concretar la intervenció en l’àmbit escolar, programa 

de formació de professors i programa de prevenció escolar. 
◙ Sessió de formació amb els professors: Elaboració del material, full de seguiment i qüestionari per a professors. 
◙ Elaboració de qüestionari per a alumnes de 1

er
. de ESO. 

◙ Aplicació del programa Ordago a secundària. 
◙ En coordinació amb el CEFIRE em realitzat una sèrie de cursos de 30 hores de durada anomenats “Educació per 

a la salut. Prevenció de drogodependències” per a un total de 400 professors dels centres dels municipis adherits 
a aquest servei. 
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◙ Organització i realització de les Escoles de pares/mares on els temes a tractar foren 1
er
. Comunicació és prevenció 

Conceptes Bàsics / 2
on

. Comunicació es prevenció: Tipus de comunicació / 3
er
 Comunicació es prevenció:Dèficits i 

Barreres de Comunicació. 
◙ Col·laboració amb el Màster de la Universitat de València i els tallers específics de substàncies com l’alcohol, la 

cocaïna i la cànnabis del Pla Nacional sobre Drogues coordinant i tutoritzant tant l’elaboració com el 
desenvolupament dels apartats de prevenció de cadascun dels temaris, així com el conveni de formació de 
professionals en pràctiques. 

◙ Col·laboració amb la Universitat Catòlica.  
◙ Intervenció clínica en famílies amb adolescents que s’han iniciat en el consum de drogues duent a terme el 

següent pla d’intervenció. 

 Fase d’Avaluació: (2 sessions) 

 Avaluació del consum. 
 Ambient familiar. 

 Fase d’intervenció: (6 sessions tant individuals com familiars) 

 Informació i canvi d’actitud davant les drogues. 
 Entrenament en comunicació i control emocional. 
 Capacitació psicològica: habilitats socials i familiars.(resolució de problemes, autoconcepte, 

asertivitat...) 

 Avaluació de la intervenció: (1 sessió) 

 Alta i seguiment. 
 Remetre a UCA i/o Salut Mental. (Aquest programa es realitzarà amb la col·laboració d’altres 

entitats: Centre de Salut (Pediatres), SEAFI, UCA i Salut Mental.) 

◙ Informació i sensibilització sobre Drogodependències en els mitjans de comunicació mitjançant Las Provincias i el 
Levante. 

◙ Realització de seleccions de personal a la Mancomunitat de la Ribera Alta i als diferents municipis. 

Contactes: 

◘ Salut Pública 
◘ CEFIRE d'Alzira: Intervenció col·legis i formació professorat. 
◘ Serveis Socials dels ajuntament mancomunats: Coordinació activitats. 
◘ Gabinets Psicopedagògics municipals i escolars: programació intervenció a nivell municipal i escolar. 
◘ Associació “Punt d’encontre. Un bon pas” 
◘ Federació de Municipis. 
◘ Universitat de València, ADEIT. Universitat Catòlica 
◘ Universitat de Conductes Adictives en Alzira. 

3) Fase d’avaluació: 

• Avaluació de les necessitats i recursos de la Mancomunitat. Qüestionari de dades sociodemogràfiques del municipi 
per a l’elaboració de la base de dades. (Distribució i recollida dels qüestionaris). 

• Avaluació d’hàbits, informació i actituds front a les drogues: professors i alumnes de 1
er
, 2

on
, 3

er
, 4

art
 d’ESO. 

(Distribució i recollida dels qüestionaris) 

• Full d’avaluació de les sessions d’intervenció a l’aula (distribució). 

Avaluació dels materials elaborats. Quadern de treball "Prevenció, família i addiccions. 
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2.4. Serveis Socials Generals 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Els serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta comprenen una sèrie d’actuacions i recursos destinats a 
previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats 
econòmiques, manca d’autonomia personal, dificultats d’integració social, etc.) necessiten ajuda i protecció social. La 
seua finalitat és promoure el desenvolupament ple de l'individu i dels grups en què s'integra, potenciant la seua 
participació en la busca de recursos. Correspon als Serveis Socials Generals la programació, implantació i gestió dels 
servicis i recursos en funció de les necessitats socials detectades.  
 
POBLES ADHERITS ALS SERVEIS SOCIALS   
 
Els municipis que estan adherits als serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta i que han comunicat 
mitjançant acord plenari la seva adhesió són els següents: 

 
- Benimuslem.  
- Gavarda. 
- Massalavés. 
- Tous. 
- Antella 
- Montserrat 
- Benimodo 

INTERVENCIÓ SECTORIAL 

L’àmbit d’intervenció propi dels Serveis Socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta és la població en general. No 
obstant hi ha certs grups poblacionals necessitats d’una atenció específica per a accedir al sistema normalitzat de 
serveis. Es consideren àrees d’intervenció prioritària: 

 Problemes i necessitats familiars.  

 Problemàtiques sorgides per raons de sexe.  

 Protecció i defensa del menor.  

 Persones amb minusvalideses.  

 Toxicomanies. 

 Atenció a la joventut en situació de risc.  

 Atenció a la tercera edat.  

 Problemes específics de les minories ètniques.  

 L'atenció a immigrants.  

 Situacions greus de pobresa i emergència social. 

FUNCIONS DE L’EQUIP SOCIAL DE BASE 
 
 Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió.  
 Informar, orientar i assessorar a persones, famílies i grups, sobre tot allò referent a recursos i prestacions socials. 
 Realitzar diagnòstics, plans de millora i tractaments de suport a persones, famílies i/o menors dels municipis adherits 
que es troben en una situació de dificultat social o personal. 
 Tramitar i fer el seguiment d’aquelles prestacions i programes que requereixen la nostra intervenció. 
 Gestionar i coordinar els Serveis d'atenció domiciliària. 
 Derivar, si és el cas, als serveis socials d'atenció especialitzada que corresposguen un cop valorada la situació 
personal i/o familiar. 
 Desenvolupar formes  de treball social comunitari per tal d'afavorir la integració de les persones al municipi i afavorir 
la cohesió social, fent arribar els serveis socials a totes les persones dels pobles adherits al servei. 
 
PROGRAMES  DELS SERVEIS SOCIALS GENERALS 

El Sistema de Serveis Socials Generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta està constituït per un conjunt de 
programes que tenen com a finalitat contribuir al benestar social de les persones usuàries mitjançant la prevenció, 
eliminació o tractament, en el seu cas, de les causes que impedeixen o dificulten el ple desenvolupament de les 
persones, famílies o dels grups en què s'integren. Els programes que els componen són els següents: 

1. PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS GENERALS 

Aquest programa compren les següents actuacions:  
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- Informació, l’assessorament i l’orientació sobre els drets i recursos socials existents per a la resolució de les 
necessitats de la població.  

- Entrevistes 
- Visites domiciliaries 
- Reunions amb altres departaments dels Ajuntaments adherits al servei. 
- Reunions amb serveis aliens als Serveis Socials (col·legis, centres de salut, hospitals, policia local, guàrdia 

civil, etc.). 
- Tramitació de diverses sol·licituds  
- Derivació a serveis socials especialitzats 

2. PROGRAMA DE SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

Programa de caràcter educatiu i assistencial, orientat principalment a afavorir la permanència en els seus domicilis a 
persones, les limitacions i autonomia de les quals, els impedeix el normal desenvolupament de les activitats de la vida 
diària (persones majors soles, amb assistència familiar insuficient, persones dependents situacions de conflicte, 
minusvàlids, etc.). 

 A qui va dirigit? 

- Persones en situació de dependència. 
- Famílies en situació de risc. 
- Altres. 

 En què consisteix? 

- Tasques domèstiques puntuals. 
- Tasques higièniques – sanitàries. 
- Acompanyaments. 
- Tasques educatives. 

 

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓ I INSERCIÓ 

Aquest programa integra la figura d’una educadora social en l’equip de Serveis Socials d’atenció primària, per a 
treballar, conjuntament amb el treballador social, temes relacionats amb infants, menors, joves i les famílies d’aquestos.  
 
L’educadora social aten casos en el que es vulneren els drets dels menors, fent un treball educatiu amb menors que 
tenen dèficits d’integració i socialització. Però, a més, l’educadora social de la Mancomunitat de la Ribera Alta realitza 
una tasca de prevenció dintre dels municipis i els centres escolars. 
 
 
Funcions de l’ Educadora Social a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 

- Informació dels recursos existents. 
- Detecció de menors en situació de risc. 
- Seguiment dels menors en possible situació de risc i les seues families i intervenció immediata davant 

aquestes. 
- Intervenció educativa en coordinació amb el centre escolar i l’equip de Serveis Socials d’atenció primària. 
- Contacte amb les famílies, menors o grups i establir una relació d’aquestos amb les institucions. 
- Afavorir les relacions de convivència. 

 
 
La intervenció de l’Educadora Social de la Mancomunitat de la Ribera Alta es centra en les següents actuacions : 
 

1. Possibles situacions de desprotecció infantil. 

Se considera situació de risc per al menor, aquella que, per circumstàncies personals, interpersonals o de l’entorn, 
ocasiona un perjudici per al desenvolupament i/o benestar personal o social del mateix sense que siga necessària 
l’adopció de la tutela pel ministeri de la Llei per a adoptar les mesures encaminades a la seva correcció. 

En les situacions de risc, el perjuí que afecta al menor no presenta la gravetat suficient per a justificar la seva separació 
del nucli familiar, pel que la intervenció de la Administració se limita a intentar eliminar, dintre de la institució familiar, els 
factors de risc. 

Les actuacions de l’equip Municipal de Serveis Socials en situacions de desprotecció infantil seran les següents: 
 

- Detectar situacions socioeconòmiques que puguen originar desatenció en els menors. 
- Valorar problemàtiques familiars d’abandó, negligència o maltractament. 
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- Atendre  i tractar les situacions considerades de risc. 
- Elaboració del “Pla familiar d’intervenció de menors en situació de risc”.  
- Derivar als organismes competents les situacions considerades de desemparament. 

 
2. Absentisme escolar.  

 
Una de les funcions de l’educadora social és previndre l’absentisme escolar. L’absentisme escolar és un factor que 
condiciona molt negativament el futur acadèmic i la socialització d’aquells menors que el sofreixen. Per això, 
considerem  que una part important en aquest àmbit serà la informació i conscienciació dels pares i mares sobre el 
sistema educatiu.   
A més, la coordinació amb els centres educatius, com a part fonamental d´aquest treball, s´ha dut a terme informant i 
treballant conjuntament amb el professorat i els equips directius dels centres per tal d´unificar i actuar conjuntament 
davant els casos de absentisme escolar seguint el protocol de derivació de menors que presenten  absentisme a 
Serveis socials elaborat per aquest equip social base. 
 
 

3. Joves amb fracàs escolar. 
 
Un altre camp d’actuació de l’educadora social és la intervenció socioeducativa en joves en risc d’exclusió escolar i 
social. Els destinataris en aquest àmbit seran joves d’entre catorze  i setze anys amb fracàs escolar, risc 
d’abandonament del sistema educatiu i risc d’exclusió social. 
 
Per a portar endavant aquest programa deurà existir una òptima coordinació entre els Instituts d’Educació Secundària 
amb alumnats dels municipis adherits als serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Aquests centres seran, 
preferentment, l’ Institut d’Educació Secundària d’Alberic i l’Institut d’Educació Secundària de Càrcer. 
 

4. Actuació amb famílies nouvingudes amb fills en edat escolar. 
 
Aquest camp va destinat a informar les famílies nouvingudes sobre els recursos municipals i l’escolarització dels 
menors. Tractarem de facilitar a aquestes famílies el contacte amb els agents socials, per tal de facilitar la seva 
adaptació al municipi. 
 
Algunes famílies, sobretot estrangeres, arriben al municipi amb manca d’informació sobre l’accés a recursos, amb 
desconeixement de l’entorn i en situació de necessitat. Tot això implica una intervenció des del Departament Municipal 
de Serveis Socials. 
 
 

4. PROGRAMA DE CLUBS DE CONVIVÈNCIA 

L’objectiu d’aquest programa és fomentar la participació de la tercera edat en diferents activitats grupals, cobrint les 
necessitats d’informació, convivència, cooperació i participació, amb la principal finalitat d’augmentar l’autoestima 
personal i grupal dels més majors. 

Les activitats realitzades durant l’any 2014 en aquest programa han segut aquestes: 

- Setmanes culturals amb activitats per als majors 
- Educació física especialitzada. 
- Informació de recursos socials existents. 

Es fa saber durant l’any 2014 hem participat en el programa de la Diputació de València “Nostres Majors” consistent en 
la realització de xerrades formatives destinades a les persones de la tercera edat.  

5. PROGRAMA DE COOPERACIÓ 

El programa de cooperació social té com a principal objectiu potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació 
en tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat. 

Es pretén promoure aquelles activitats que fomenten la participació ciutadana, recolzant preferentment a les 
associacions de mestresses de casa d’aquells municipis adherits al servei. 

Les activitats realitzades durant l’any 2014 dintre d’aquest programa són les següents: 

- Reunions 
- Activitats i talles a la setmana cultural. 
- Activitats de conscienciació ciutadana. 
- Promoció de la cooperació i la solidaritat. 

Es fa saber durant l’any 2014 hem participat en el programa de la Diputació de València “Dones” consistent en la 
realització de xerrades formatives destinades a tota la població en general i a les mestresses de casa, en particular.  
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6. PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES 

L’objecte d’aquest programa és l’atenció de les necessitats bàsiques d’aquelles persones individuals o nuclis familiars 
que, per diferents motius, no poden satisfer-les per ells mateixa. Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, 
destinades a pal·liar aquelles situacions d’urgent necessitat, que afecten a l’autonomia personal, social i econòmica de 
les persones o famílies, i que no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis. 

En quins conceptes s’utilitzen aquestes ajudes? 

- Llum i aigua. 
- Alimentació bàsica. 
- Ajudes per a satisfer necessitats d’aquells alumnes amb carències dintre de l’àmbit escolar. 
- Despeses imprescindibles per a l’ús de la vivenda habitual. 
- Necessitats familiars bàsiques. 
- Atenció de situacions d’urgent i greu necessitat en les que està en risc la integritat física de les 

persones.  

A més dintre dels serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta fem servir altres programes o serveis. Nomenar-
los tots seria pràcticament impossible, no obstant utilitzarem aquest espai per a nomenar els mes destacats que hem 
utilitzat durant l’any 2014. 

PROGRAMA “MENJAR A CASA” 

Programa dirigit a les persones majors que volen continuar vivint en els seus domicilis. L'objectiu és oferir a les 
persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats. Aquest programa 
funciona de forma permanent als municipis de Benimuslem, Gavarda, Antella, Tous, Benimodo, Montserrat i  
Massalavés.  

SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA. 

És un servei que atén a les persones que es troben en situació de dependència, entenent com a tals: 

 Persones majors dependents.  

 Discapacitats moderats, severs o grans dependents.  

 Nens menors de tres anys amb problemes de dependència.  

  Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents. 

Els municipis de Tous, Gavarda, Benimuslem i Massalavés, adherits als serveis socials de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, es troben a la mateixa zona de cobertura del sistema de la dependència, situant-se baix la dependència 
poblacional de l’Alcudia. Allà es troba la seu local d’atenció a la dependència. SEU LOCAL D’ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA.  L’ALCÚDIA. C/ Grup de Dansa (Antic Ambulatori). L’Horari d’atenció és  el dijous de 10 a 13 
hores. No obstant, els veïns dels municipis on es presten els serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta, 
no han de desplaçar-se a l’Alcudia, i són atesos en els seus pobles, d’aquesta forma podem  donar una millor 
atenció i evitar als nostres usuaris despeses i desplaçaments innecessaris. 
 
EL municipi e Benimodo es troba baix la dependència poblacional de Carlet. Allà es troba la seu local d’atenció a la 
dependència. SEU LOCAL D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.  CARLET – EDIFICI LLUIS VIVES. C/ Lluis Vives, 
28. No obstant, els veïns del municipi de Benimodo són atesos en els seu propi poble, els dilluns i dimecres de 
09:30 a 10:30 hores.  

 

Des de l’any 2013 la Mancomunitat de la Ribera Alta és en zona de cobertura per a la prestació del sistema de la 
dependència en els municipis de Montserrat, Real i Montroi. La tècnic presta informació i assessorament en matèria 
d’atenció a les persones en situació de dependència i suport en l’emplenament i supervisió de la documentació 
preceptiva, així com dels requeriments, tràmits i documents necessaris al llarg de tot el procés administratiu de 
l’expedient de dependència. 

PROGRAMES D’ENVELLIMENT ACTIU 

Aquests tipus de  programes tracten d’oferir a les persones grans que ho sol·liciten la possibilitat de gaudir d’uns dies 
de descans en balnearis i localitats turístiques tant de la costa de la Comunitat Valenciana com del territori espanyol. 

Aquestos programes inclouen un ampli ventall d’activitats culturals, esportives i d’oci, que contribueixen a proporcionar 
clars beneficis físics i psicològics a les persones grans que gaudeixen d’este programa, la qual cosa contribueix a 
millorar la qualitat de vida de les persones grans. 
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Els programes són: “Termalismo social del IMSERSO”, “Vacaciones para mayores del IMSERSO”, “Programa de 
Termalisme de la Generalitat Valenciana”, “Programa de Vacances socials de la Generalitat Valenciana” i “Programa 
per L’Ocupació hostalera i el Turisme Social” de la Diputació de Valencia.  

PROGRAMA DE TELEASISTÈNCIA 

 És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d'emergència, i amb sols polsar un botó del 
dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un centre atés per personal qualificat i 
preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària. 

 Este servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. 
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2.6.- Servei de Dependència 

 

A nivell de recursos humans els servei d’atenció a la dependència el composa 1 treballadadora social  13 

hores/setmana, la qual perteneix a la zona de la Mancomunitat de la Ribera Alta i realitza les seves funcions en els 

municipis de Montserrat, Real i Montroi. Desde gener de 2015 s’adherit el municipio de Benifaió. 

 

Les funcions que es desenvolupen desde el servei, son: 

 

 Informació, orientación i assessorament de la llei de dependència. 

 Aplicació del procediment administratiu dels  expedients. 

 Revisió de les sol·licituds presentades. 

 Entrevistes y visites domiciliarias 

 El·laboració de l’Informe de l’entorn en el que viu el/la sol·licitant, així como la el·laboració dels 

informes tècnics que siguen necessaris per la tramitación de l’expedient. 

 El·laboració de base de dades. 

 Assessoramiento l’equip  de SSSS Generals i SAD del sistema d’ atenció a la dependència 

 Contactar amb usuaris del SAD dels ajuntaments per a que realitzen la sol·licitud de la valoración. 

 Cumplimentació de sol·licituts. 

 Atenció de casos. 

 Seguimient de casos, amb especial atenció  de les persones que permaneixen en el seu domicili 

rebent un servei o una prestación econòmica. 

 Reunions de coordinación amb diferents professionals. Coordinació amb centres específics 

(residencies, CD,…). 

 Presentació de sol·licituds i altra documentación en registres oficials 

 Gestió de cursos de cuidadors. El curs de cuidadors es realitza en cada municipi i te una duració 

de 25h.  
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2.6.- Servei de Formació de Persones Adultes 

Objecte: 
 
Funcionament de programes de FPA mancomunats agrupant municipis, amb l’objectiu d’aconseguir l’optimització de 
recursos i prestar el serveis a un cost assumible pels Ajuntaments interessats. 
 
Aquest servei presta Formació Reglada per la obtenció de Graduat de Secundaria i preparació a les proves de valencià 
de la Junta Qualificadora de coneixement del valencià en els distints nivells. 
 
Forma de incorporació: 
 
Acord Plenari Municipal. 
 
Forma de prestació del servei: 
 
Recursos propis.5 professores. 
 
Forma de pagament: 
 
Subvenció parcial de les despeses per part de la Generalitat Valenciana. 
 
Liquidació anual FPA reglada als municipis adherits al Servei en funció alumnes d’assistència efectiva a data 15/11/13 
(Acord comissió seguiment FPA). 
 
Liquidació anual FPA cursos valencià als municipis adherits al servei en funció alumnes d’assistència efectiva a data 
15/02/14 (Acord comissió seguiment FPA). 
 
Finançament del Servei: 
 
Aportació Municipal FPA + Aportació Conselleria d’Educació.- 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
 
Municipis adherits 

 

Programa FPA ANTELLA 

Alcàntera de Xúquer 

Beneixida 

Càrcer 

Sumacàrcer 

Cotes 

Gavarda 

Antella 

Massalavés 

Benimodo 

 
 
 

Programa FPA MANUEL 

Rafelguaraf 

Senyera 

l’Ènova 

Manuel 

Catadau 

Llombai 

 
  

 
 
 
 

Programa Graduat ESO Valencià Anglés  

Antella 17 alumnes 72 alumnes 35 alumnes 124 alumnes (50,0%) 

Manuel 25 alumnes 73 alumnes 26 alumnes 124 alumnes (50,0%) 

TOTAL 42 alumnes 145 alumnes 61 alumnes 248 alumnes 

 
Així, el Servei de Formació de Persones Adultes de la Mancomunitat de la Ribera Alta va impartir classe al llarg del curs 
2012/13 a un total de 260 alumnes. 
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GRADUAT EN ESO 
 
S’han fet 2 grups, un al centre d’FPA de Manuel i altre al centre d’FPA d’Antella, amb un total de 42 alumnes. 
 
 
 
CURSOS DE VALENCIÀ 
 
S’han fet 6 grups de valencià (3 al programa d’Antella i 3 al programa de Manuel), amb un total de 145 alumnes distribuïts de 
la següent forma: 
 
Programa FPA ANTELLA: 72 alumnes  

 Grup nivell mitjà Llombai: 25 alumnes  

 Grup nivell mitjà Gavarda: 27 alumnes 

 Grup nivell superior Beneixida: 20 alumnes 
 
Programa FPA MANUEL: 73 alumnes  

 Grup nivell mitjà Rafelguaraf: 29 alumnes  

 Grup nivell superior Manuel: 21 alumnes 

 Grup nivell superior Benimodo: 23 alumnes  
 
 
CURSOS D’ANGLÉS 
 
 S’ha impartit dos cursos d’anglés bàsic i un curs d’anglés mitjà en els municipis de Catadau i Llombai, amb un  total de 61 
alumnes. 
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2.7.- Servei Mancomunat d’Arxius 

 

Antecedents. 

El Servei Mancomunat d’Arxius té el seu origen a la Mancomunitat de la Safor, quan a l’any 1984 la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor encomanava el primer informe sobre l’estat dels arxius municipals. La Direcció General de Cultura es va 
mostrar interessada  al maig de 1988, i finalment es va signar un conveni entre la Generalitat Valenciana i la Mancomunitat de  
Municipis sobre el Servei Mancomunitat d’Arxius el dia 7 de novembre de 1994. 
Més tard s’adheriren a aquest servei les Mancomunitats de la Vall d’Albaida, de la Costera- Canals, Ribera Baixa, i per últim 
en setembre de 2004 la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Objecte. 
El servei es va crear amb l’objectiu principal d’organitzar, classificar i catalogar tota la documentació que es genera als 
ajuntaments per facilitar el treball dels funcionaris. 
En un principi es va prestar el servei de manera gratuïta, des de setembre de 2004 fins al 31 de març de 2005, per a que els 
ajuntaments tinguen una primera presa de contacte i vegen la gran utilitat que posseeix. Una vegada finalitzada aquesta fase 
experimental, els pobles que estigueren interessats en la continuació del Servei tenien que adherir-se mitjançant Acord 
Plenari. 

 

Descripció del servei. 

 

 Fer l'inventari de tota la documentació existent a l'arxiu (si prèviament no hem trobat cap element de descripció). 

 Formació de sèries documentals, d'acord amb l'ordenació dels departaments o activitats de l'Ajuntament, i 
ordenar-les cronològicament. 

 Col·locar els expedients en carpetes de cartolina, on s'anotarà la descripció de l'expedient ( assumpte, data, 
codi i signatura). La codificació dels expedients vindrà determinada pel Quadre de Classificació de Fons d’Arxiu  
de la Generalitat Valenciana. 

 Les carpetes amb els expedients es guardaran en caixes de folio perllongat. Els expedients es guardaran de 
forma ordenada en orde ascendent i cronològic en caixes correlatives. Per últim, identificar cada caixa: número 
d'identificació de la caixa a llapis, nom de la sèrie documental i dades extremes. 

 Fer un fitxer manual. 

 Informatització de les fitxes, mitjançant ACCESS per facilitar la búsqueda de documents al personal dels  
Ajuntaments. 

 Manteniment de l'arxiu. 

 

 
GENER - DESEMBRE 2014 
 
 
Forma d’incorporació. 
 

Per a l’any 2014 es va enviar als municipis un formulari que únicament hauria de ser omplit i remés a la 
Mancomunitat en el cas que es desitjaren modificar el número de mòduls de l’any anterior, si en la data especificada 
no s’havia rebut cap resposta, la Mancomunitat considerava que l’Ajuntament desitjava mantindre per al 2014 el 
mateix número de mòduls concertats durant l’any 2013. 

Organització del servei. 

 Tipus de contractació: Tècnics de la Mancomunitat  
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Municipis d’intervenció. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prestació del Servei consta de les següents actuacions. 

 

Les actuacions a realitzar als arxius municipals han variat en cadascuna de les poblacions, determinades per la 
prioritat establerta per cada Ajuntament, i seguint les pautes donades al pla de treball. 

Una vegada es rebia la sol·licitud de continuació al Servei, es realitzava el calendari de visites, depenent del nombre 
de mòduls sol·licitats pel municipi. 

 

MUNICIPI MÒDULS 

SOL·LICITATS 

 MUNICIPI MÒDULS 

SOL·LICITATS 

ALGEMESÍ 9,75  MASSALAVÉS 2 

ANTELLA 1,5  MONTROI 4 

BENIMODO Gener-Juliol: 

1 

Setembre-

Desembre:  

2 

 MONTSERRAT 3,5 

BENIMUSLEM Gener-Maig:  

0,25  

Juny-Desembre: 

0,5 

 RAFELGUARAF 3 

CARCAIXENT 4  SANT JOAN 

D’ÈNOVA 

0,5 

CARLET 2  SUMACÀRCER 2 

GAVARDA 2  TOUS 2 

MANUEL 3  TURÍS 1 
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2.8.- Servei Comarcal de Transport Públic Urbà amb Bicicleta AMBICI 
 
1.- Introducció: 
AMBICI, inaugurat el 22 d’abril de 2009, és el nom del transport públic amb bicicleta de la Ribera. Es tracta d’un servei que 
permet als ciutadans dels municipis adherits desplaçar-se d’una manera senzilla, pràctica i sostenible. Els usuaris poden 
utilitzar qualsevol de les bicicletes disposades en un total de 23 punts situats als municipis d’Alzira, Algemesí, Carcaixent, 
Carlet i Benimodo. A més, poden agafar una bicicleta en qualsevol dels pobles i retornar-la en altre sense cap cost addicional. 
Mitjançant l’ús del servei es contribueix a reduir l’impacte mediambiental dels desplaçaments per la nostra comarca. 
 
2.- Avantatges d’utilitzar AMBICI per als usuaris: 
Entre els múltiples avantatges d’utilitzar AMBICI es destaquen les següents: 
 

- Genera un estalvi econòmic per deixar d’utilitzar el vehicle privat en desplaçaments curts. 
- Permet una mobilitat més ràpida i àgil que el vehicle privat en l’interior dels nuclis urbans. 
- Estalvia els problemes d’aparcament. 
- Millora la salut física. 
- Redueix els problemes de congestió del trànsit dels nostres municipis. 
- Redueix els problemes mediambientals derivats de l’ús de combustibles fòssils (efecte hivernacle). 
- Redueix els problemes de contaminació acústica en els nuclis urbans. 

3.- Forma d’utilitzar el servei: 
Per a utilitzar les bicicletes AMBICI l’usuari ha de: 

- Donar-se d’alta en el servei per a obtenir la targeta electromagnètica. 
- Passar la targeta per la columna informatitzada de qualsevol base aparca-bicicletes d’AMBICI. 
- Introduir el codi PIN de la targeta. 
- Triar la bicicleta desitjada. 
- Retirar la bicicleta. 
- Desplaçar-se. 
- Tornar la bicicleta en qualsevol base del servei (independentment de la base o localitat on l’agafe). 

 
4.- Cost del servei per als usuaris: 
El cost per als abonats que es donen d’alta en 2014 ascendeix a 12 euros durant tot un any. La renovació de la targeta a 
través de domiciliació bancària costa 10 euros. 
 
5.- Horari del servei: 
El servei funciona contínuament sense cap tipus d’interrupció (les 24 hores del dia tots els dies de l’any). 
 
6.- Normes d’ús: 

- L’usuari ha de ser major d’edat o major de 15 anys amb autorització dels pares o tutors. 
- L’usuari ha de disposar de la targeta AMBICI, personal i intransferible, durant la utilització de les bicicletes del 

servei. 
- Abans de la utilització de la bicicleta, l’usuari s’ha d’assegurar que esta es troba en perfecte estat. 
- Cada préstec de bicicleta té una durada màxima de 3 hores. 
- Quan l’usuari torne la bicicleta en una base del sistema ha d’assegurar-se que la deixa ben enganxada. UNA 

BICICLETA MAL ENGANXADA ÉS RESPONSABILITAT DE L’USUARI. 
- L'usuari ha de complir amb les normes que es determinen per qualsevol autoritat o organisme, ja siga estatal, 

autonòmic o local, en relació amb la conducció de la bicicleta. 
- L'usuari ha de fer ús del servei amb la major diligència possible. En general, l'usuari ha de fer un ús correcte de la 

bicicleta i tornar-la en bon estat de funcionament i neta. 
 
7.- Evolució del servei en l’any 2014: 
7.1.- Resum dades del servei: 
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2.9.- Servei d’Informes Mediambientals 
 

 
 

1- Antecedents: 
 

El 15 de setembre de 2006 va entrar en vigor el Decret  127/2006, de 15 de setembre, del Consell, que desenvolupava la 
Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. Abans d’aquesta normativa 
els ajuntaments de la Ribera Alta, independentment de la seua població, podien remetre els projectes d’activitat del seu 
municipi a la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana per a que els informaren.  
 

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 2/2006 i del Decret que la desenvolupava, els municipis majors de 10.000 
habitants estaven obligats a informar els esmentats projectes d’activitat. La dificultat recaia en que alguns municipis amb 
població major de 10.000 habitants no tenien els recursos suficients per a informar els seus projectes d’activitat. 
 

Davant aquesta problemàtica, la Mancomunitat de la Ribera Alta va decidir ficar en marxa un servei d’expedició 
d’informes ambientals. Gràcies a aquest servei, els municipis que no disponien dels mitjans necessaris, podien realitzar els 
informes mitjançant els recursos tècnics que els oferia la Mancomunitat. 
 
 

2.- Situació actual del servei: 
 
En agost de 2014 entrà en vigor la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control 

Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana. Esta Llei deroga l’anterior  Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat de 
Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. 

 
El servei d’Expedició d’Informes Ambientals, per a adaptar-se a l’esmentada nova normativa i amb la finalitat de donar un 

servei global als ajuntaments, ha ampliat les seues prestacions fins a oferir: 
 

o Elaboració d’informes d’enginyer en activitats. 
o Elaboració de Dictàmens Ambientals per part de ponència tècnica (anteriors Informes Ambientals). 
o Realització de visites tècniques de comprovació d’activitats incloses en el règim de Llicència Ambiental. 
o Revisió de documentació tècnica i posterior visita de comprovació d’activitats en els règims de Declaració 

Responsable Ambiental i de Comunicació d’Activitats Innòcues (nous règims inclosos en la Llei (6/2014). 
o Elaboració d’informes específics d’activitats diferents als anteriors: informes de vessaments d’activitats, 

informes de revisió d’activitats en cas de queixes o denuncies, etc. 
Es a dir, actualment el servei d’expedició d’informes ambientals cobreix totes les tasques tècniques i informes relacionats 

amb les activitats municipals que s’han de controlar i autoritzar.   
 

 
2- Objectiu: 

 
L’objectiu principal del servei es el de proporcionar als municipis adherits al servei, els recursos tècnics necessaris per a 

complir la normativa vigent tant matèria d’activitats com en qualsevol altre àmbit de competència municipal. 
 
 

3- Funcionament del servei: 
 

Una vegada realitzats per part dels ajuntaments tots els tràmits administratius previs a les tasques tècniques dels règims 
de Llicència Ambiental, Declaració Responsable Ambiental o Comunicació d’Activitat Innòcua,  es remet tot l’expedient a la 
seu de la Mancomunitat. 
 

Una vegada rebuts els expedients, es reuneix la ponència tècnica de la Mancomunitat. Aquesta està presidida pel 
President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, formada per tres tècnics de les diferents especialitats necessàries per a 
informar els projectes (enginyer tècnic industrial, tècnic de medi ambient i aparellador) i, finalment, tots ells assistits pel 
Secretari de la Mancomunitat. 

 
Com a resultat d’eixa ponència, s’arriba a una sèrie d’acords que poden ser de diferents tipus: 
 
- Informes positius. 
- Informes positius amb condicionants. 
- Sol·licitud d’esmenes. 

 
Per a finalitzar, les resolucions obtingudes es remeten als ajuntaments per a que continuen amb la tramitació de 

l’expedient. 
 
 

4- Avaluació del servei: 
 

Ajuntaments adherits (amb població major de 10.000 habitants): Algemesí, Carlet, Alginet, l’Alcúdia i Alberic. 
 

Ajuntaments adherits (amb població menor de 10.000 habitants): Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Benimodo, 
Càrcer, Guadassuar, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera i Tous. 
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Temps mitjà d’elaboració dels informes: 3 setmanes 
 
 
 

5-  Dades del servei en 2014: 
 

 

Dades del servei any 2013 

Expedients rebuts 89 

  

Expedients rebuts de l’Ajuntament d’Alberic 4 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de l’Alcúdia  58 

Expedients rebuts de l’Ajuntament d'Alginet 3 

 Expedients rebuts de l’Ajuntament de Beneixida 1 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Carlet 13 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Guadassuar 9 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Tous 1 
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2.10.- Servei d’Assistència Tècnica (enginyer industrial)  
 
 

4- Objectiu principal del servei: 
 
L’Objectiu principal del servei es l’assistència als ajuntaments per a complir les diferents normatives tècniques i la realització 
de plànols, projectes, informes i estudis relacionats amb l’àmbit de l’enginyeria. 
 
 
Algunes de les prestacions són les següents: 
 

 Elaborar informes sobre la instal·lació, obertures i funcionament d’activitats. 

 Redactar informes d’activitats molestes. 

 Elaborar tota classe de treballs tècnics que s’encomanen, dins de l’àmbit de l’enginyeria. 

 Dirigir les obres de promoció municipal, quan s’estime convenient i quan siguen de la seua competència. 

 Dirigir i inspeccionar les obres particulars en què tinga intervenció el respectiu ajuntament, en ús de les seues 
facultats i competències. 

 Redactar informes relacionades amb l’àmbit de l’enginyeria. 

 Col·laborar en la gestió de la prevenció de riscos laborals amb els ajuntaments, tot vigilant l’aplicació dels plans i 
mesures que es produïsquen. 

 
 

5- Objectius particulars: 
 
 

1º)  Millorar la capacitat tècnica de la comarca incorporant municipis al servei. 
 
2º) Disminuir des del punt de vista de l’ impacte ambiental, l’afecció a l’entorn de les activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. 
 
3º) Dur a terme accions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica als pobles adherits, i per tant a la 
comarca. 

 
 

6- Àmbit del servei: 
 
A este servei mancomunat d’assistència tècnica en enginyeria es podran adherir tots els municipis que pertanyen a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta.  
 
 
 
 

7-  Import del servei: 
 
L’import total del servei mancomunat a satisfer per cada municipi estarà en funció de la dedicació horària sol·licitada per 
l’Ajuntament, d’acord amb els següent quadre de detall: 

 

DEDICACIÓ COST  ANUAL  (2014) 

1 dia /setmana (7 h.) durant 11 messos a l'any.  6.900 €/any 

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 messos a l'any. 13.600 €/any 

3 dies /setmana (21 h.) durant 11    
messos a l'any, 

20.250 €/any 

4 dies /setmana (28 h.) durant 11    
messos a l'any, 

26.850 €/any 

5 dies /setmana (35 h.) durant 11    
messos a l'any, 

33.400 €/any 

 
 
A requeriment de qualsevol municipi, la Mancomunitat estudiarà la possibilitat i condicions per a la prestació del servei en un 
règim de dedicació horària distint als previstos en l’anterior graella.  
 
Este import serà revisable anualment, en funció de l’evolució dels costos salarials, i serà objecte de la corresponent liquidació 
de la quota econòmica als ajuntaments. 
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8- Avaluació del servei: 
 

Ajuntaments adherits (amb població major de 10.000 habitants): Alginet. 
 

Ajuntaments adherits (amb població menor de 10.000 habitants): Villanueva de Castellón. 
 

 
9-  Dades del servei en 2014: 

 

Dades del servei any 2013 

Hores realitzades 630 

  

Villanueva de Castellón 301 

Alginet 329 

 
 
A inicis de 2015 s’han adherit els municipis de Benimodo, Montroi i Tous. 
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2.11.-  Servei de Manteniment Informàtic  
 

 
1. OBJECTE DEL SERVEI 

 
El Servei Mancomunat d’Assistència Informàtica té com a objectiu prestar als ajuntaments adherits un servei de manteniment 
informàtic per a assegurar el bon funcionament dels equips que componen el sistema informàtic de l'ajuntament així com la 
xarxa informàtica interna a què estos es troben connectats. A més, pretén millorar l’atenció i la gestió de les necessitats de les 
competències de l’Administració Local, on cada vegada són més freqüents els procediments telemàtics i on hi ha una major 
necessitat d’un suport informàtic especialitzat.  
 
 

2. DETALL DELS SERVEIS QUE S'HAN DE PRESTAR 
 
El Servei Mancomunat d’Informàtica inclou: 
 

 Manteniment dels equips del sistema informàtic 
 Revisió i comprovació del bon funcionament de la xarxa en els seus apartats de: 

 Administració 

 Correu electrònic 

 Sistemes actualitzats d'antivirus 

 Còpies de seguretat 

 Connexió a Internet 

 Llocs de treball connectats 
 
 

3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
Els tècnics del Servei Mancomunat d’Assistència Tècnica organitzaran el seu treball amb els ajuntaments en base a mòduls 
horaris setmanals. Cada mòdul comprén un total de 3 hores. 
 
 
El Servei de Manteniment Informàtic es va iniciar a finals de 2013, adherint-se el municipi de Beneixida amb data 1 de gener 
de 2014. 
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2.12.- Oficina de Mediació i Informació al Consumidor 
  
Servei d'informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets. S'encarrega de rebre 
queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives, i tramitar-les pel procediment que siga aplicable davant les instàncies 
competents. L' OMIC també pot dur a terme, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, inspeccions sobre els productes, 
béns i serveis que puguen suposar un risc o abús per als usuaris.  
 
 
Durant 2014 s’ha realitzat 136 consultes i s’han formulat 233 reclamacions. 
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2.13.- Servei de Franqueig Pagat  
 

Al llarg de 2013 la Mancomunitat de la Ribera Alta ha iniciat el servei de franqueig pagat, un servei pel qual els ajuntaments 
adherits tenen uns descomptes a l’hora de fer els seus enviaments postals. 

CARTA     

Àmbit Tram de pes % descompte 

Local Tots 5,00% 

Destinació 1 (capitals província) Tots 5,00% 

Destinació 2 Tots 3,00% 

   

   

CARTA CERTIFICADA     

Àmbit Tram de pes % descompte 

Local Tots 5,00% 

Destinació 1 (capitals província) Tots 5,00% 

Destinació 2 Tots 3,00% 

   

Valor afegit     

Avís de recepció   5,00% 

 

Al llarg de l’any s’han adherit 16 municipis de la Ribera Alta:  

 l’Alcúdia 

 Alfarp 

 Algemesí 

 Alginet 

 Antella 

 Beneixida 

 Carcaixent 

 Càrcer 

 Carlet 

 Catadau 

 Guadassuar 

 Real 

 Rafelguaraf 

 Senyera 

 Sumacàrcer 

 Tous 

 Villanueva de Castellón 
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2.14.- Servei de Tramitació, Gestió i Recaptació d’Expedients Sancionadors en 
Matèria de Trànsit 
 
 
 
1.- Definició del Servei 
 
El servei mancomunat consisteix en la tramitació d’expedients sancionadors per infracció en matèrica de trànsit, la seua gestiò 
integral administrativa i la gestió de cobrament, tan en període voluntari com en execució dels Ajuntaments components de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, que mijançant acord en Ple signen l’adhesió a l’esmentat servei. 
 
Este servei comença el 11 de febrer del 2011, quan efectivament es posa en funcionament i es realitza la primera remesa de 
notificacions de denúncies. 
 
AJUNTAMENTS ADHERITS AL SERVEI: 
 

AJUNTAMENT ACORD DE PLE PUBLICACIO AL BOP 

VILLANUEVA DE CASTELLON 18/11/2010 16/12/2010 

RAFELGUARAF 26/10/2010 03/01/2011 

MONTROY 20/12/2010 29/01/2011 

MONTSERRAT 17/02/2011 05/03/2011 

ANTELLA 27/09/2010 24/06/2011 

ALBERIC 15/09/2011 04/10/2011 

SENYERA 29/09/2011 17/11/2011 

SUMACÀRCER 30/09/2011 17/11/2011 

MANUEL 25/10/2011 19/01/2012 

CARCAIXENT 26/01/2012 21/02/2012 

CARLET 26/01/2012 29/02/2012 

REAL 26/03/2012 16/04/2012 

TURIS 01/12/2011 01/05/2012 

BENIFAIO 29/05/2012 18/06/2012 

CÀRCER 06/06/2012 04/07/2012 

GUADASSUAR 31/05/2012 04/07/2012 

LLOMBAI 28/06/2012 26/07/2012 

CATADAU 27/09/2012 17/11/2012 

 
Dades del servei durant l’exercici 2014: 
 

AJUNTAMENT TOTAL EXPEDIENTS IMPORT TOTAL 

ALBERIC 294 37.640 

ANTELLA 1.259 105.000 

BENIFAIO 616 94.960 

CARCAIXENT 835 102.220 

CARCER 3 240 

CARLET 218 29.150 

CATADAU 11 1.360 

GUADASSUAR 52 6.710 

LLOMBAI 31 3.160 

MANUEL 57 7.220 

MONTROI 58 5.680 

MONSERRAT 123 19.830 

RAFELGUARAF 87 8.440 

REAL 103 8.670 

SENYERA 10 800 

SUMACARCER 10 920 

TURIS 167 27.400 

VILLANUEVA DE CASTELLON 299 40.440 

TOTAL 4.233 499.840 
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Evolució 
Anual  
 
 

 
 

Novetats del servei 

 

El Reglament del Servei de tramitació, gestió i recaptació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, s’ha modificat per 
ampliar el contingut de les prestacions del servei. Esta modificació permet la possibilitat d’ampliació de les prestacions del 
servei, consistents en qualsevol d’estes opcions: 
 

A) Delegar la instrucció dels procediments sancionadors en màteria de trànsit a  la Mancomunitat  de la Ribera Alta, 
  

B) Delegar la instrucció  del procediment i dictar les resolucions de caràcter jurídic corresponens en la Mancomunitat de 
la Ribera Alta 
 

AJUNTAMENTS ADHERITS A L’AMPLIACIÓ DEL SERVEI: 

 

AJUNTAMENT 
DATA DE 

L’ACORD DE PLE 

BENIFAIO 29/05/2012 

SUMACARCER 30/11/2012 

GUADASSUAR 13/12/2012 

ANTELLA 12/12/2012 

CÀRCER 30/11/2012 

LLOMBAI 27/12/2012 (A) 

MONTROI 28/01/2013 

MONTSERRAT 27/12/2012 

REAL 27/05/2012 

CARLET 28/03/2013 

 

- La Mancomunitat de la Ribera Alta ha signat convenis, per millorar la gestió dels expedients fora de l’ambit territorial de la 
Mancomunitat: 
 

- La Mancomunitat de la Ribera Alta està aherida al Servei de Gestió de cobraments en l'estranger de Sancions en màteria de 
Tràfic a infractors amb domicili fora d'Espanya, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
-La Mancomunitat de la Ribera Alta s’ha adherit en 2014 al servei de la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
concretament (Servei de cessió de dades per a les Administracions Publiques) amb l’objecte de millorar la gestió de 
cobrament de deutes tributaris en periode executiu, d’acord amb l’artícle 169.2 de la LGT i artícle 82 del Reglament General 
de Recaptació 
 
 
 
 

L’exercici 2014 s’ha tancat amb un cost del servei per als ajuntaments adherits del 14,5% de la 

recaptació total. Esta quantitat arreplega tots els conceptes de despeses. 

 

Total 

Expedientes 

2012 2013    2014 

3188 4644 4233 
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2.15.- Servei de Retirada de Vehicles de la Via Pública per mitjà de Grua, 
Immobilització, Dipòsit i Custòdia 
 
 

La Mancomunitat de la Ribera Alta va posar en marxa al mes de maig de 2012 el servei de retirada de vehicles de la 
via pública per mitjà de grua, immobilització, dipòsit i custòdia, de forma gratuïta per als municipis que s’hi adherisquen.  

 
Els municipis adherits actualment són: Alberic, Beneixida, Benifaió, Benimuslem, Càrcer, Catadau, Guadassuar, 

Llombai, Massalavés, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sumacàrcer, Alfarp. 
 

 Evolució del servei per mesos, any 2014: 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 
TOTAL 

SERVEIS 

18 1 18 7 5 7 17 11 9 9 10 10 122 

 

 Total serveis per municipis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERIC 41 

BENIFAIÓ 62 

CÀRCER 1 

MASSALAVÉS 2 

CATADAU 2 

ANTELLA 6 

LLOMBAI 6 

L'ENOVA 1 

CARCAIXENT 1 

TOTAL 122 
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2.16.- Servei de Recollida i Control d’Animals Abandonats 
 
 
Objecte del servei: 
 
Constitueix l'objecte del servei, la recollida i control d'animals vagabunds o abandonats que circulen pels termes municipals 
dels municipis adherits. 
 
 
Àmbit. 
 
Aquest servei es prestarà als municipis membres de la Mancomunitat de la Ribera Alta que s'adhereixen mitjançant acord del 
Plenari respectiu. L’adhesió haurà de notificar-se a la Mancomunitat fent indicació de la data d'inici de la prestació del servei 
per al municipi. 
 
 
Municipis adherits al servei: 
 
Alberic, l’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Montroi, Montserrat, Rafelguaraf, 
Real, Sant Joanet, Senyera, Tous, Turís i Villanueva de Castellón.  
 
 
Condicions en les que es presta el servei: 
 

- Es realitza una visita setmanal per cada municipi per a revisar si hi ha animals abandonats i, en el seu cas, recollir-

los. Al realitzar cada visita es lliura un informe de servei prestat, detallant els animals recollits o, si escau, l'absència 

d'animals, així com qualsevol incidència de consideració.  

 
- L’empresa responsable de la recollida també es desplaça al municipi en cas d’urgència, entenent-se com a tal la 

circumstància que comporte perill per a les persones.  

 
- S’elabora una fitxa tècnica de cada animal recollit. En la mateixa consten les següents dades: data de captura, raça, 

edat, sexe, pèl, color, identificació i signes complementaris. Estos informes s’entreguen a la Mancomunitat de la 

Ribera Alta i a cada municipi adherit.  

 
- El servei es presta tenint en consideració tota la normativa en vigor al respecte: 

 
o Llei de Protecció d'Animals de Companyia 4/1994 de 8 de juliol, de la Generalitat. 

o Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seua explotació, transport, experimentació i 

sacrifici. 

 
- En el cas de que alguna persona siga mossegada o ferida per algun animal abandonat, es realitza una supervisió 

veterinària a l’animal en qüestió una vegada recollit.  

 
 
Finançament del servei: 
 
El finançament del servei corre a càrrec dels ajuntaments adherits al servei.  
 
Trimestralment s'expedeix pel contractista una factura a cada ajuntament per la quantia que li corresponga, en funció del 
nombre d’habitants del municipi i de les urgències realitzades. 
 
 
Cost del servei ordinari: 
 

- Per als municipis amb població menor a 10.000 habitants: 0.60 € anuals per habitant, I.V.A. inclòs.  

 

- Per als municipis amb població major de 10.000 habitants però menor de 20.000 habitants: 0.40 € anuals per 

habitant, I.V.A. inclòs.  

 

- Per als municipis amb població major a 20.000 habitants: 0.20 € anuals per habitant, I.V.A. inclòs. 

 
 
Cost de les urgències:  
 

- 70 €, IVA inclòs, per als dies compresos entre el dilluns i el divendres (ambdós inclosos). 

 

- 100 €, IVA inclòs, per als caps de setmana i dies festius nacionals o autonòmics.  
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Animals abandonats recollits exercici 2014: 
 

MUNICIPI GOSSOS GATS TOTAL 

Alberic 18 0 18 

l’Alcúdia 17 5 22 

Algemesí 66 12 78 

Alginet (4 mesos) 20 6 26 

Benimodo 8 0 8 

Benimuslem 13 0 13 

Càrcer 8 0 8 

Gavarda 2 0 2 

Guadassuar 15 1 16 

Montroi 40 0 40 

Montserrat 58 6 64 

Rafelguaraf 7 0 7 

Real  7 0 7 

Sant Joanet 0 0 0 

Senyera 3 0 3 

Tous 16 0 16 

Turís  49 0 49 

Villanueva de Castellón 20 0 20 

TOTAL 367 30 397 
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Memòria anual d'activitats 2014 
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(*) Aportació de les mancomunitats en 2014 és de 137.294,00 euros (28,67 %) 

 
 
 

Pressupost liquidat 2014

Nombre 
treballadors

Pressupost liquidat
2013

Pressupost liquidat
2014

PATER 4 273.282,53 26.407,57

CONSORCI 0 169.893,80 190.209,39

AER 6 331.442,54 235.886,87

RIBERATURISME 1 43.730,04 26.407,57

TOTAL 11 818.348,90 478.911,40
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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 tres organismes autònoms dependents del Consorci: 
 
• Agència Energètica de la Ribera (AER). 
• Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera (PATER). 
• Riberaturisme. 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROJECTE EUROPEU SEE 
 
 
El Consorci de la Ribera participa en el projecte europeu SEE, que té com a objectiu la creació d'una plataforma web de 

protecció civil amb recursos orientats a l'educació i la formació d'estudiants, voluntaris, escoles i professionals per a una millor 

reacció i actuació en cas de desastres naturals i emergències. Entre estos recursos, la web contindrà un canal de televisió 

"online", cursos i jocs per a formar als diferents col·lectius i contribuir a la prevenció i mitigació de riscos en situacions 

extremes a través de la protecció civil. La finalitat és que esta plataforma siga oberta i participativa i s’alimente de les 

aportacions i continguts elaborats pels col·lectius d'experts involucrats en este tipus de catàstrofes (bombers, policies, 

personal sanitari, Creu Roja, etc.).  

 

El projecte SEE està inclòs en el programa European Civil Protection de la Unió Europea, té una durada de 24 mesos i en ell 

participen entitats d'Espanya, Itàlia, Grècia, Romania i Bulgària. 

 
 
 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2014 

 

 
68 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2014 

 

 
69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2014 

 

 
70 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2014 

 

 
71 

 
 
 
LÍNIES DE TREBALL  
 
   1.- SERVEI PER A L’OCUPACIÓ 
  1.1. Projecte Green Skills:  

  1.2. Projecte TELE - enseñanza del espíritu empresarial- formación del espíritu empresarial 

  1.3. PROJECTE AURORA. 

  1.4. Red de regiones europeas por la inclusión social. 

 

  2.- CREACIÓ D’EMPRESES I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL 
  2.1. PUNT PAE, SERVEI D’ASSESORAMENT EMPRESARIAL 
  2.2. FOMENT DE VIVERS D’EMPRESES. 
  2.3. FORMACIÓ EMPRESES. Tallers d’emprenedurisme 
 
 3.- XARXA AEDLS DE LA RIBERA 
 
 
1.- SERVEI PER A L’OCUPACIÓ  
1.1. Projecte Green Skills:  

El projecte pretén detectar les incapacitats laborals i formatives dels professionals del sector de la construcció per optar a llocs 
de treball que exigeixen noves qualificacions i capacitats. Elaboració de perfils professionals i curriculars per a la inserció de 
persones aturades en nínxols de mercat del sector de la construcció sostenible. 
Els objectius específics del projecte són els següents: 

 Analitzar en cada un dels països participants una sèrie de valors concrets: característiques geogràfiques, costums 

socials i econòmiques, ubicació geoestratègica en el panorama turístic, coneixements tècnics i pràctica empresarial i 

potencialitat en eficiència energètica, ja que ens movem cap a uns majors requisits de sostenibilitat per a les ciutats i 

infraestructures. 

 Identificar bones pràctiques desenvolupades en altres països europeus que hagin sofert en el passat una crisi de 

sector determinat i pel qual hagin hagut de transformar els models de mercat. 

 Estudiar la massa laboral professional en el sector de la construcció, avaluant les raons tècniques i / o personals que 

els impedeix trobar nous treballs en el seu àmbit professional. 

Diagnosticar la situació professional del personal de la construcció sobre la base de les noves exigències 

competitives del mercat i criteris d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el sector 

 Detectar oportunitats d'ocupació en el sector de la construcció, analitzant les "noves ofertes" relacionades amb la 

construcció sostenible (Green Jobs). 

 Millorar l'ocupabilitat dels demandants d'ocupació del sector de la construcció, a través del disseny d'itineraris 

personalitzats d'inserció sociolaboral, per adequar el seu treball a les noves ofertes del mercat. 

 Capacitar els demandants d'ocupació i professionals en actiu del sector de la construcció mitjançant el 

desenvolupament de cursos de formació específica i pràctiques formatives en empreses del sector que estan 

redirigint la seva activitat cap a un creixement sostenible, integrador i intel·ligent. 

 Generar un perfil professional adequat a les noves demandes de treball. 

Vincular l'oferta i demanda de mercat, a través del disseny d'una eina tecnològica. 

Establir una xarxa d'entitats i professionals per al seguiment de nous nínxols de mercat entre construcció i 

desenvolupament sostenible i fomentar iniciatives conjuntes. 

 
Al projecte participen 8 socis (entitats publiques i privades) de: Espanya (PATER, IVE Institut Valencià de 
l’Edificació, i FEVEC, Federació Valenciana de la Construcció), Dinamarca, Romania, Xipre, Polònia i Lituània. 
 
 
 

1.2. Projecte TELE-enseñanza del espíritu empresarial-formación del espíritu empresarial: 

 
El projecte pretén reduir la taxa de fracàs i abandonament escolar i afavorir la inserció de joves aturats, a través de tallers 
d'emprenedoria, que utilitzen una metodologia basada en la motivació personal i aprofitament de les capacitats i habilitats de 
cada persona. 
Els principals objectius del projecte són: 
- Reduir la deserció escolar 
- Motivar els aturats de baixa qualificació per continuar amb la seua educació o   per treballar sobre les seues pròpies idees de 
negoci "autoocupació". 
- Reduir la taxa d'atur 
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- Reduir l'emigració de les regions. 
L'objectiu del paternariat o associació és donar principalment als joves, la les persones poc qualificades l'oportunitat 
d'experimentar l'èxit a través del treball creatiu i a través de les seues pròpies iniciatives. Ajudar-los a que aprenguin que cada 
persona és capaç d'aconseguir alguna cosa i que han de tenir interès per alguna cosa i que ningú pot fer-ho tot. 
Aprendre a superar a poc a poc els sentiments negatius sobre ser inútil i sense valor, i al mateix temps que descobreixin les 
seves habilitats i interessos, dels que no havien percebut abans. 
Amb l'ajuda dels tallers d'emprenedoria i mètodes d'entrenament, que s'elaborin, es pretén que es puguin integrar en el pla 
d'estudis de les escoles secundàries superiors, en els seminaris d'educació, escoles de formació professional i centres 
d'educació d'adults . 
Al projecte participen 5 socis (entitats publiques i privades) de: Espanya (PATER), Alemanya, Romania, Islàndia i Letònia. 

 
1.3. Projecte AURORA. 

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha signat amb El Instituto de la Mujer un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un 
programa dirigit a incrementar la participació social i laboral de les dones de l'àmbit rural a 2014 i 2015 (programa Aurora). 
El PATER coordina este programa. 
 
En aquest programa es té previst realitzar actuacions encaminades a l'empoderament de les dones del medi rural, donar suport i 
promocionar iniciatives formatives que afavoreixin la inserció laboral de les participants en el programa i donar suport a la intermediació 
laboral a través de contactes amb empreses de diferents sectors de l'àmbit local. 
 
El programa es durà a terme a través d'un itinerari amb una metodologia d'intervenció que consta de dues fases: 
 
• 1a FASE: activitats emmarcades en el desenvolupament d'un itinerari de motivació personal amb les dones participants 
2ª FASE: relacionada amb un itinerari professional, dirigit a la seva inserció laboral, tant per compte aliè com per compte propi. 
 
El col·lectiu al qual es destinen les actuacions del programa són dones desocupades de l'àmbit rural amb especials dificultats d'inserció 
laboral, dels municipis d'Algemesí, Guadassuar i Vilanova de Castelló. 

 
1.4. European Regions for Social Inclusion:  

El Pater pertany a la Xarxa europea de Regions per la Inclusió social i participa mitjançant l'intercanvi de bones pràctiques, per 
al desenvolupament de projectes que afavoreixin la inclusió social de col·lectius desfavorits, per a la seua aplicació en la 
comarca. 
Aquest projecte té com a objectiu crear una xarxa interregional i multinivell dedicada als models de cooperació entre les 
autoritats i els ciutadans locals i regionals en l'aplicació de la política de cohesió social. Els seus objectius i resultats es van 
definir d'acord a les preocupacions comunes locals, estratègies regionals i iniciatives d'Europa 2020, la Carta dels Drets 
Fonamentals, els ciutadans de la UE 2013 informe, les directrius de l'Any Europeu dels Ciutadans 2013.  
El projecte fomenta l'enfocament participatiu i de cooperació entre els funcionaris públics, la política responsables polítics, 
activistes locals, representants de OSC, d'alt nivell dels polítics i els ciutadans de la UE. Dóna l'oportunitat d'influir en els 
prenedors de decisions i verificar com s'implementen les directrius i estratègies (creixement inclusiu, el diàleg de la societat 
civil, el desenvolupament sostenible) europees generals a nivell local. 
Proposa un seguit d'activitats relacionades amb el grup objectiu directe i esdeveniments de difusió, les consultes polítiques, 
publicacions, els mitjans de comunicació necessària per arribar al públic més ampli. És ampli, geogràficament equilibrat, amb 
gran potencial de proporcionar un efecte multiplicador.  
Reuneix "nous" i "vells" països i Montenegro UE. 
S’han planificat una sèrie de cinc esdeveniments internacionals, majoritàriament oberts per al públic local i seguit de les 
activitats de difusió: reunió de llançament (Lodz 2014); seminari sobre les OSC en el desenvolupament regional (Madrid 2014); 
concurs d'art (UE); conferència sobre economia social (Lodz 2014); visita d'estudi sobre polítiques de joventut (Malta 2015); 
conferència sobre el futur de la política d'inclusió de la UE (Brussel·les 2015). 
 
 
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 2014 s'ha atès a 62 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 26 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.  
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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 

Durant el 2014 el PATER ha firmat un Conveni amb l’Ajuntament d’Algemesí per a l’impuls i promoció de CREA (Viver 
d’Empreses d’Algemesí). 
Asesorament per a la posada en marxa 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. 
Els tallers consten de dos parts: 

 Generació de la idea empresarial 

 Elaboració de model de negoci. Canvas. 

S’han fet dos tallers d’empreneduirsme dirigits a alumnes de formació secundaria dels municipis de Alzira i Catadau. 
 
 
3.- XARXA AEDLS DE LA RIBERA 
 
3.1. El Pater compta amb 3 AEDLs (Agents d’Ocupació i Desenvolupament local) que presten els seus serveis en els 
municipis de Corbera, Massalavés, La Barraca d’Aigues Vives, Cotes i Gavarda. 
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. 
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 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 renovat el certificat del sistema de qualitat de la ISO 9001:2008, 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 . 
Durant 2014 s’han realitzat els seüents tallers dirigits als AEDls de la comarca: 
Noves tendències en emprenedurisme, Sistema de qualitat, marqueting on-line i xarxes socials.      
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Introducció 
 
La promoció del turisme implica també la promoció econòmica d’un territori.  
L’increment de visites a un municipi augmenta els ingressos no tan sols dels negocis directament 
relacionats en el turisme com poden ser hotels i restaurants sinó a mès  a més dels beneficis indirectes 
que este genera en el comerç local.  
RIBERATURISME ha dut a terme diverses accions de promoció del turisme en la comarca, de formació 
per a millorar les competències de les persones aturades en matèria de turisme i de motivació empresarial 
per a la creació de noves empreses .  
En la següent memòria s’expliquen les accions dutes a terme.  
  
ACTIVITATS 
 

1. PROJECTES SUPRA COMARCALS 
ARROCEANDO 
ENTRE COMARQUES  
 

2. FORMACIÓ  
Cursos formació contínua i ocupacional 
Programes joventut : Empreniment i motivació empresarial  

 
3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

Emprenedors 
 Associació Rural Xúquer 
 

4. PROMOCIÓ, DIFUSIÓ OFERTES DE TREBALL 
Web  
Xarxes socials: facebook i twitter 
 

5. PROJECTES EUROPEUS 
 
Coordinació i execució del projecte del Consorci de la Ribera : SEE ( Safeguarding , educational 
environement)  
Activitats realitzades:  

 Analisis de les ferrementes on-line existents  

 Traducció de documents per a la plataforma web del projecte 

 Organització de la comferència Final del projecte 
 

1. PROJECTES SUPRACOMARCALS  
 
 
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 domarques : restauració, allotjaments i comerç. 
Han participat de forma activa i dinàmica les tres comarques : La Ribera Alta i Baixa així com la Mancomunitat de Municipis de 
la Vall d’Albaida per la seua experiència i trajectòria en aquest projectes comarcals. 
La justificació econòmica de la memòria recau sobre  Ribera Turisme que ha assolit el compromís de col·laboració però tant 
Riberaturisme com la Mancomunitat de la Vall d’Albaida han encapçalat el projecte acudint a cada una de les rutes marques. 
 
 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 Mancomunitat de la Vall d’ Albaida per tal de ajuntar les rutes de ambdues 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.  

 

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

 

 Tikcets  : per tal de controlar el nombre de persones assitents a les rutes s’han editat  3000 tickets 
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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 Cadena Ser, repartides entre els mesos de març i juny de 2014. 
 

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

digital d’àmbit local i comarcal. 

 

 Distribució de tríptics en llocs públics: Es va fer un repartiment de tríptics als mercats i carrers dels diversos municipis de la 

comarca.   

 

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

 

 Participació en fires (Poeta Querol, Interioritza’t, fira de medi ambient d’Alginet)  

 

 XARXES SOCIALS :  

S’ha tingut en compte  la importància de les xarxes socials en la actualitat i el gran poder de comunicació que tenen. Per este 
motiu s’ha desenvolupat una anàlisi prèvia que ha marcat el disseny de la estratègia de comunicació en Facebook i Twitter. 
 

 Butlletins municipals: Montserrat, Polinya de Xúquer i  Benifaió  

A més a més s’ha fet un enviament de tota la documentació impresa a tots els ajuntaments de la comarca, així com als 
establiments col·laboradors,per tal que coneguen i facen difusió del projecte. 
EL CALENDARI 
El calendari de rutes “ Entre comarques” ha recopilat un total de 32 rutes culturals repartides entre les comarques de la Vall 
d’Albaida i la Ribera de Xúquer. Un total 32 municipis han participat en este programa  que va començar el dia 1 de març de 
2014 i ha acabat el 29 de Juny de 2014.  
 
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 hrs 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 43 regals entre sopars per a dos persones i estades d’una nit per a dos persones.  
Un total de unes  1.500 persones han visitat les nostres comarques .  
 ***************************************************** 
PROJECTE  “ARROCEANDO”  
 
El projecte arroceando és un projecte liderat per la Federació d’hostaleria de València.  
 
Consistix en la creació i configuració d’un club de producte basat en la temàtica de l’arròs. Pretén la 
creació de paquets turístics que inclouen experiències relacionades en este producte: rutes, gastronomia, 
turisme actiu i cultural  i altres serveis relacionats. 
 
Els socis fundadors del projecte són:  
 

Patronat de Turisme “València Terra i Mar” 

Parc Natural de la Albufera 

D.O de l´ Arròs de València 

Riberaturisme 

Federació Empresarial d´ Hostaleria de València (FEHV) 

  
El paper de Riberaturisme en este projecte es el de  coordinar i cohesionar els municipis de la nostra 
comarca que participen en ell com són: Sueca, Albalat de la Ribera, Sollana, El perelló, Algemesí i Cullera.  
En este projecte també participen: Turisvalencia i l´ ajuntament de Silla. 
http://www.arroceando.com/#   
En el període de 2014 s’han realitzat diverses reunions per a crear el club de producte en les he tingut un 
paper de cohesió i facilitadora entre la Federació d’hostaleria i els municipis de la comarca.   
 

2. FORMACIÓ  
Cursos formació contínua i ocupacional 
 
1.Taller de fotografia digital i fotoshop 
2.Xarxes socials nivell avançat 

 
EMPRENIMENT I MOTIVACIÓ EMPRESARIAL 

http://www.valenciaterraimar.org/
http://parquesnaturales.gva.es/web/indice.aspx?nodo=2976
http://www.arrozdevalencia.org/
http://www.riberaturisme.es/
http://www.fehv.es/
http://www.arroceando.com/
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Entre les línies per a la dinamització econòmica del territori està la de la motivació empresarial , en este 
sentit  s’ha dut a terme  la formació a joves de la comarca en matèria de empreniment i motivació 
empresarial. 
S’han desenvolupat dos tallers de motivació empresarial en els municipis de  Alzira  i Carlet. 
Les dades dels tallers han sigut:  

ALZIRA 18 NOVEMBRE 2014 

CARLET 13 OCTUBRE 2014 

 
 
3  ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
Riberaturisme ofereix:  

Assessorament tècnic per a empreses turístiques ja creades com també per a emprenedors amb idees de 

negoci relacionades en el turisme, en col·laboració amb el PATER. 

Seguiment i assessorament a la associació Ruralxúquer per a la ficada en marxa de la promoció turística 

internacional. Reunions per a ficar en contacte un emprenedor de turisme rural amb la associació per 

dinamitzar-la internacionalment.  

 
4 PROMOCIÓ, DIFUSIÓ OFERTES DE TREBALL 
 
S’ha realitzat difusió de llocs de treball ofertats per diverses entitats i inclús per empreses privades fent ús 
de les xarxes socials i de la web de Ribertaurisme. 
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PROJECTES PORTATS A TERME L'ANY 2014 PER L'AGÈNCIA ENERGÈTICA DE LA RIBERA: SEU D’ALGEMESÍ 

1. L’AGÈNCIA ENERGÈTICA DE LA RIBERA (AER) 

L’Agència Energètica de la Ribera (d’ara en davant AER) és un organisme autònom del Consorci de la Ribera creat al 2001. 
 
Els objectius generals de l’AER són: 

A. Implantar a la comarca una cultura d’estalvi d’energia 
B. Aprofitar els recursos endògens, fomentant les energies renovables 
C. Contribuir al desenvolupament sostenible, econòmica i mediambiental, de la comarca 

 
L’Agència Energètica de la Ribera (AER) s’organitza en dos departaments o àrees, l’àrea de Projectes ubicada a Algemesí i 
l’àrea anomenada de Conscienciació a Sueca. Cadascuna de les àrees té el seu director/a que són els encarregats de fixar els 
objectiu anuals i la recerca i desenvolupament de projectes i serveis. 
 
Aquest document és el resum de les activitats dutes a terme per l’àrea de Projectes de l’Agència Energètica de la Ribera. 
 

2. OBJECTIUS DE L’ANY 2014 

L’àrea de Projectes s’havia marcat els següents objectius per a l’any 2014: 
A. Fomentar els serveis dirigits als AJUNTAMENTS 
B. Millorar la recollida d’oli vegetal residual domèstic de LA RIBERA EN BIODIESEL 
C. Promocionar la iniciativa del Pacte dels Alcaldes 

 

3. GRAELLA DE SERVEIS DE L’ÀREA DE PROJECTES DE L’AER 

 

    

  
Gestors 

d'Energia (1) 
Biodièsel 

(2) 
  Gestors 

d'Energia (1 
Biodièsel 

(2) 

Albalat de la Ribera  
X  

Real   X 

Alberic X X  
Riola X X 

Alcàntera de Xúquer  
X  

Sant Joanet X X 

L’Alcúdia X X  
Sellent X  

Alfarp  
X  

Senyera X X 

Algemesí X X  
Sollana X X 

Alginet  
X  

Sueca  X 

Almussafes  
X  

Sumacàrcer X X 

Alzira   
 

Tous  X 

Antella X X  
Turís  X 

Beneixida X X  
V. de Castellón X X 

Benicull de Xúquer X X   
 
 
 
 
(1) Es refereix al servei de GESTORS D’ENERGIA 
que s’explica amb més detall als següent punts. El 
servei de MERCAT ELÈCTRIC ha quedat inclòs en 
aquest servei. 
 
 
 
(2) Es refereix al servei de LA RIBERA EN 
BIODIÈSEL que s’explica amb més detall a 
continuació. 
 

Benifaió X X  

Benimodo  
X  

Benimuslem X X  

Carcaixent   
 

Càrcer X X  

Carlet X X  

Catadau X X  

Corbera  
X  

Cotes X X  

Cullera   
 

L’Ènova  
X  

Favara  
X  

Fortaleny  
X  
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Gavarda  
X  

Guadassuar X X  

Llaurí X X  

Llombai X X  

Manuel  
X  

Massalavés X X  

Montroi  
X  

Montserrat X X  

La Pobla Llarga X X  

Polinyà de Xúquer X X  

Rafelguaraf X X  

 
 

4. RESUM DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS DE L’ÀREA DE PROJECTES 

A continuació es descriuen d’una forma resumida les principals actuacions dutes a terme per l’àrea de Projectes de l’AER per 
acomplir amb els 3 objectius marcats per a l’any 2014. 
 
 
OBJECTIU A: FOMENTAR ELS SERVEIS DIRIGITS ALS AJUNTAMENTS 
 
El principal objectiu de l’àrea de Projectes ha estat desenvolupar iniciatives dirigides als nostres ajuntaments, ajudant-los a 
optimitzar els seus recursos i, al mateix temps, generant una indústria 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 elèctrica i l’optimització de potències elèctriques contractades 

b) Accions dirigides a millora l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals 
c) Promoció de les energies renovables a la nostra comarca 

 
 
Davant del període de renovació anual dels contractes municipals d’electricitat, l’AER va estar durant el primer semestre de 
l’any 2014 contactant amb distintes comercialitzadores d’energia elèctrica per analitzar la disponibilitat d’aquestes per signar 
els contractes d’alta i baixa tensió dels pobles de la Ribera.  
 
L’objectiu ha estat assessorar els ajuntament per aconseguir els millor preus, els preus més competitius per als 
subministraments d’electricitat, així com les condicions més favorables dels pobles adherits al servei anomenat GESTORS 
D’ENERGIA. 
 
A través d’aquest servei, l’AER va proposar els ajuntaments l’opció d’avaluar i gestionar la contractació dels seus 
subministraments d’energia elèctrica. La proposta es centrava en: 

1) Per una part, buscar les millors ofertes de preus existents per a la tipologia de contractes existents als nostres 
pobles 

2) Avaluar per a cada poble la millor oferta i proposar-los la contractació amb una de les comercialitzadores en funció 
de la tipologia de cadascun dels punts de subministrament 

 
Amb eixe objectiu l’AER va llançar una licitació per buscar comercialitzadores d’energia elèctrica interessades en contractar 
els ajuntaments. Aquestes empreses es complementarien amb els preus de les comercialitzadores adherides a la central de 
compres de la Diputació de València. 
 
Com a resultat 4 municipis s’adheriren, formal i adequadament, a la iniciativa: Benicull de Xúquer, l’Alcúdia, Montserrat i 
Sumacàrcer. 
 
Una vegada conclòs el procediment de licitació, es varen estudiar les propostes de les diferents empreses comercialitzadores 
i, en funció dels subministraments elèctrics de cada ajuntament, se’ls va proposar la contractació amb una de les empreses 
que havien presentat oferta o bé amb alguna de les comercialitzadores adjudicatàries de la Central de Compres de la 
Diputació de València. 
 
Amb aquest assessorament s’ha aconseguir un important econòmic amb la factura elèctrica per als pobles adherits. 
 
Amb aquesta mateixa línia, l’AER ha estat treballant durant la segona meitat de l’any amb l’optimització de la potència dels 
contractes municipals de subministrament d’electricitat. 
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S’ha estat treballant amb la modificació i optimització de  la potència elèctrica contractada de diferents subministres dels 
municipis de Carlet i l’Alcúdia per tal d’adaptar-la a les necessitats reals, i així induint un estalvi econòmic per als municipis. 
 
A més, en el cas de l’Alcúdia i, concretament, amb la piscina municipal coberta s’ha optimitzat la contractació del 
subministrament d’electricitat i del gas natural. 
 
Com a resultat s’ha aconseguit un important estalvi econòmic en ambdós municipis. 
 
Pel que fa a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals, durant el 2013 l‘AER va inventariar les 
instal·lacions d’enllumenat públic del municipi de Carlet. La segona etapa del projecte de millora de l’eficiència energètica de la 
instal·lació d’enllumenat públic de Carlet s’ha completat enguany amb l’execució de l’estudi luxomètric del d’aquesta 
instal·lació. El plànol luxomètric d’una instal·lació d’enllumenat públic ens permet mesurar entre altres coses el nivell 
d’il·luminació existent a la via pública amb l’objectiu de determinar on “sobra llum” i on en falta per tal de dissenyar les 
actuacions encaminades a reduir la factura energètica. 
 
Aquesta actuació s’inclou dins del projecte europeu REMIDA que s’està implementant a Carlet. L’objectiu del projecte és 
desenvolupar una proposta de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals basat amb un model 
d’Empresa de Serveis Energètics (ESE).  
 
Durant l’estiu de 2014 i davant del llançament dels dos plans de la Diputació de València per al foment de l’estalvi d’energia i 
les energies renovables, l’AER va ficar en marxa un servei d’assistència tècnica per assessorar els ajuntaments de la Ribera 
en l’execució dels referits programes. 
 
Els referits programes són el Pla 80-20 d’Energies Alternatives dirigit a substituir les calderes de combustibles convencionals 
(gasoil i gas natural) per calderes de biomassa i/o sistemes d’energia solar tèrmica. I el segon pla és el Pla d’estalvi energètic 
en interiors que persegueix reduir la despesa energètica d’edificis i instal·lacions municipals amb la substitució dels sistemes 
d’il·luminació interiors actuals basats en làmpades halògenes, fluorescents i incandescents per d’altres amb menor consum, 
basats amb la tecnologia LED. 
 
L’assistència tècnica oferida per l’AER pel que fa als dos plans consisteix resumidament en: Realitzar un anàlisi previ de les 
instal·lacions municipals; Representar els ajuntament davant les empreses adjudicatàries; Emetre un informe tecnic-econòmic 
sobre la viabilitat de les actuacions proposades; Seguiment i control de les actuacions contractades finalment per l’ajuntament. 
 
Finalment, al mencionat servei s’han adherit 5 pobles de la Ribera: Alberic, Antella, Guadassuar, l’Alcúdia i Montserrat. 
 
A hores d’ara, s’ha sol·licitat les subvencions corresponents i durant 2015 s’executaran les actuacions. 
 
En aquesta mateixa línia de treball, l’AER ha signat durant 2014 amb l’ajuntament de l’Alcúdia un conveni interadministratiu de 
col·laboració per a la posada en funcionament del servei d’assistència tècnica de gestió de l’energia municipal. 
 
L’objectiu d’aquest servei és que l’AER assumisca les funcions de departament tècnic en temes d’energia de l’ajuntament de 
l’Alcúdia. Aquest servei pretén impulsar al poble de l’Alcúdia 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. 
 
La peculiaritat d’aquest conveni és que contempla, entre altres funcions, la creació de l’Oficina Verda que es traduirà amb la 
presència física de personal de l’AER a les dependències de l’Ajuntament de l’Alcúdia 1 dia a la setmana. Els objectius de 
l’Oficina Verda són principalment: Assessorar la ciutadania sobre com reduir la despesa energètica de la seua 
llar/empresa/negoci; i resoldre dubtes i problemes que se li plantegen al ciutadà relacionats amb els subministrament i 
contractes d’energia. 
 
Per últim, durant 2014 s’ha continuat treballant amb un model viable, basat amb un contracte tipus ESE (Empresa de Serveis 
Energètics) amb l’objectiu de promocionar les energies renovables a la Ribera. En eixe sentit, s’ha estat avaluant la 
possibilitat d’instal·lar energia solar fotovoltaica a diferents edificis municipals. Fruït d’aquest treball s’espera que durant el 
2015 s’execute una planta pilot d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a un edifici de propietat municipal de la Ribera. 
 
Amb aquesta mateixa línia, s’ha continuat amb el servei de LA RIBERA EN BIODIÈSEL que es descriu al següent punt.  
 
 
OBJECTIU B: MILLORAR LA RECOLLIDA D’OLI VEGETAL RESIDUAL DOMÈSTIC DE LA RIBERA EN BIODIESEL 
 
El servei de la Ribera en Biodièsel té per objectiu aprofitar un residu com és l’oli vegetal de cuina per produir un combustible 
renovable i ecològic, evitant al mateix temps la contaminació de rius i barrancs i reduint la despesa de depuració de les aigües 
residuals urbanes. 
 
Durant 2014 les principals accions desenvolupades en el marc del present servei es descriuen a continuació. 
 
El 31 de desembre de 2013 es va iniciar el procediment de licitació d’aquest servei de recollida d’oli vegetal domèstic perquè 
finalitzava el contracte de 5 anys amb el adjudicatari inicial. Durant el mateix mes de desembre, l’AER va ficar en marxa el 
procediment per tal de buscar una empresa que el gestionés durant els propers 5 anys (3 anys més dos de prorroga). Al maig 
de 2014 es va signar el contracte amb el nou concessionari i va prendre possessió del servei. 
 
Aquesta nova etapa del servei pretén obtenir un millor servei per als nostres pobles basant-se en: 

a. Augmentar el volum de recollida d’olis domèstics vegetals 
b. Mitjançant la col·locació d’un major nombre de contenidors o punts d’abocament a la Ribera 
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Al 2014, des de l’inici del nou contracte, s’han instal·lat 15 nous contenidors al carrer per fomentar la recollida de l’oli domèstic. 
El nombre total de contenidors a final d’any al carrer ha estat de 102 unitats. 
 
Per al 2015 l’objectiu es tindre instal·lats a la Ribera, com a mínim, 135 contenidors. 
 
A la següent figura es pot apreciar l’evolució del servei en nombre total de contenidors instal·lats a la Ribera des de l’inici del 
servei: 
 
 

 
 
 
 
 
Pel que fa a la quantitat de litres d’oli vegetal recollits fins desembre de 2014, a falta de les dades d’aquest últim mes que 
encara no estan disponibles, es pot apreciar una augment significatiu del volum d’oli arreplegat, situant-se com l’any amb més 
litres d’oli recollits des de l’inici del servei amb més de 27,000 litres. 
 
 

 
 
 
 
 
Entrant amb detall pel que fa a la quantitat d’oli arreplegada al 2014 per habitant, cal destacar Cotes amb 0.6221 L/habitant, 
Sant Joanet amb un volum recollit per habitant de 0.4548 L/any i Benimuslem amb 0.4149 L/habitant i any. 
 

Poble L/habitant al 2014 

Cotes 0.6221 

Sant Joanet 0.4548 

Benimuslem 0.4149 

Mareny de Barraquetes 0.3780 

Real 0.3116 

Fortaleny 0.3013 

 
 
Pel que fa al volum total de litres recollits al 2014 cal destacar els municipis d’Algemesí que sense haver acabat l’any ha 
recollit 4,080 L/any, Sueca amb 3,220 L/any i l’Alcúdia amb 2,586 L/any. 
 

Poble L totals al 2013 

Algemesí 4,080 

Sueca 3,220 

L’Alcúdia 2,586 

Benifaió 1,564 

Almussafes 1,523 
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Carlet 1,323 

Alginet 1,182 

Montserrat 979 

Guadassuar 844 

Real 726 

 
 
 
OBJECTIU C: PROMOCIONAR LA INICIATIVA DEL “PACTE DELS ALCALDES” 
El PACTE DELS ALCALDES 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.eumayors.eu). 
 
Amb l’adhesió al “Pacte dels Alcaldes” l’ajuntament es compromet a elaborar un inventari de les emissions del municipi i a 
elaborar i aplicar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) que porte el municipi a reduir com a mínim en un 20% les seues 
emissions de CO2. 
 
Aquesta reducció d’emissions es basarà amb la millora de l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables dels 
diferents sectors locals: 

o Edificis i instal·lacions municipals 
o Enllumenat públic 
o Sector residencial 
o Sector industrial 
o Sector terciari 
o Sector transport 
o D’altres opcionals 

 
A la Ribera l’AER pretén involucrar tots el ajuntament amb la iniciativa del Pacte dels Alcaldes amb la finalitat de: 

1) Analitzar energèticament el poble per trobar els punts febles i forts de cadascun dels sectors que els integren. 
Disposar d’una radiografia de les necessitats energètiques dels municipis 

2) Dissenyar una fulla de ruta que ens porte a reduir en un 20% el consum d’energia global del municipi, al mateix 
temps que fomentem la instal·lació d’energies renovables. 

3) Millorar la intensitat energètica dels diferents sectors productius local. La intensitat energètica és la quantitat 
d'energia primària consumida per cada unitat de riquesa creada. Per tant mesura la competitivitat de les 
empreses dels diferents sectors econòmics 

4) Reducció de la factura energètica dels edificis i instal·lacions municipals 
5) Foment de l’ocupació local a través de la instal·lació i producció d’energia renovables i autòctona 
6) Menor dependència energètica exterior i, per tant, menor dependència de les fluctuacions dels preus dels 

combustibles fòssils 
 
Amb aquesta línia estratègica de treball, les principals accions dutes a terme per l’àrea de projectes de l’AER han estat 
efectuades als municipis de Carlet i d’Alginet. 
 
L’AER va signar un contracte amb l’ajuntament d’Alginet per implantar l’Agenda 21 Local a aquest poble. A més, com a millora 
del contracte, l’AER va oferir l’ajuntament la es. 
 
Durant 2014, el poble d’Alginet va cursar la seua adhesió oficial al Pacte dels Alcaldes de la Comissió Europea. Per altra 
banda, l’AER va realitzar l’inventari d’emissions municipal i el disseny del pla d’acció d’energia sostenible (PAES) d’Alginet. 
 
D’altra banda, a través del projecte europeu REMIDA (www.remida-besmart.com) l’AER ha elaborat al 2014 l’inventari 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de Carlet. Igualment, l’ajuntament de Carlet va fer oficial la seua adhesió a aquesta 
iniciativa al 2014. Durant el 2015 està previst la finalització del PAES de Carlet. 
 

5. PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL PER A 2015 

Les principals accions a desenvolupar durant 2015 per l’Àrea de Projectes de l’AER es mostren a continuació: 
 
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, 
l’AER pretén ampliar les actuacions i el nombre d’ajuntaments que hi participen al servei de GESTORS D’ENERGIA. 
 
Com al 2014 és objectiu prioritari millorar el servei de recollida d’oli vegetal domèstic, ampliant al mateix temps el projecte als 
col·legis d’infantil i primària de la comarca i involucrant així la població més menuda en aquest projecte. 
 
Un altre objectiu que repeteix és el dirigit a involucrar a més municipis de la comarca en el desenvolupament d’estratègies 
urbanes sostenibles que permeten reduir les emissions de CO2 i el consum d’energia. La preparació d’aquestes estratègies 
participatives serà fonamental per aprofitar els fons europeus disposats per la CE per impulsar una economia baixa en 
carboni. 
 
Finalment, es pretén promoure a la Ribera la creació d’aliances estratègiques de cooperació entre la societat, les universitat, 
les empreses i l’administració pública. 

 
 
 

http://www.eumayors.eu/
http://www.remida-besmart.com/

