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La nostra comarca és un dels territoris 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. 

Estes relacions entre els nostres pobles fan que es produïsca una cooperació 
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 presta i els usuaris que aten.  

Ací vos presentem la memòria de les activitats i dels serveis que la 
Mancomunitat ha realitzat al llarg de l’any 2022. 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. 

 
 
 

 
 

Txema Peláez Palazón 
PRESIDENT 
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Tarifa del servei exercici 2022 

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS DEPARTAMENT DE CULTURA, FORMACIÓ I ASSISTÈNCIA A AJUNTAMENTS DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
AGÈNCIA 

ENER. RIBERA 

Carlos 

Girbés 

Joana 

Aranda 

À. Vallés 

F. Tàpia 
V. Boix Gema March 

Amparo 

Martínez 
Amparo Martínez Ernest Llorca  

C. Garrigues B. 

Mora 

Gema 

Desantes 
Vicent Lloret Gema March 

Noelia 

Girbés 
David Salán David Clemente Plàcid Madramany 

Subv. 

Diputació 

0,46€  

hab/any 

0,35€ 

hab/any 

0,98€ 

hab/any 
Gratuït Gratuït Gratuït 

Valencià: 

i 

Anglés 

2.700 € 

mòdul 

(3 h/setmana) 

 

98€ 

Mòdul 

(4 h/setmana) 

Gratuït 

3.180€ 

Mòdul 

(3 h/setmana) 

50% 
13€ 

/multa 
100 €  Gratuït  

0,778€ 

hab/any 
gratuït 

 

0,75/0550 

/0,35 hab/any 
200 € gratuït gratuït 

Arq.7.900 

Eng.6.900 

Forest. 4.514 

€/mòdul 

gratuït gratuït 

Municipi 
Habitants 

2021 

S. Social de 

Base 
OCH 

UPC 

(drogod) 
EEIIA OMIC IGUALTAT PANGEA  FPA 

Traducció i 

Assess. 

lingüístic 

 Arxius 

Franqueig 

pagat 

(CORREUS) 

Assistència 

Informàtica 

ADL Com- 

partit 

Gestió 

multes 

Altres 

sancions 
 

Borses 

d’ocupació 
Vectors 

Envasos 

lleugers 

Paper 

Cartó 

Residus 

resta 

Animals 

abandonats 

Informes. 

Ambient 

Recol. 

roba 

usada 

Sub. 

Aigua 

Assis. 

Tècnica 

Gestors 

Energia 
Biodièsel 

Alberic 10.519     X X X    X    X X  X X    X X  X  X X 

Alcàntera de Xúquer 1.341   X X  X  X   X  X X X X  X X X X X  X X  X  X 

Alcúdia (l') 12.107  X X        X X    X   X    X X  X X X X 

Alfarp 1.571   X X X X X X   X X X X X X   X X X X X  X  X  X 

Algemesí 27.430  X     X    X X      X X    X X X   X X 

Alginet 13.827   X X X       X   X    X X    X     X 

Alzira 44.938  X     X       X    X X    X   X X   

Antella 1.157 X  X X X X X X   X X  X X X  X X X X X X    X X X 

Beneixida 627 X   X X X  X    X X      X     X X  X X X 

Benifaió 11.989   X X X X X    X    X        X    X X X 

Benimodo 2.272 X  X X  X X X X  X     X  X X    X X   X  X 

Benimuslem 667 X  X X  X X    X  X     X X X X  X  X X  X X 

Carcaixent 20.436       X    X X   X   X X          X 

Càrcer 1.827   X X X X  X   X X   X X  X  X X  X X X   X X 

Carlet 15.740  X X X X  X    X    X   X X    X X X   X X 

Castelló 7.054  X X X X      X X   X X   X X X  X  X  X X X 

Catadau 2.804   X X X X X X    X  X X X   X    X     X X 

Cotes 333    X X X  X    X  X     X X X X X     X X 

Ènova (l') 902   X X X X  X   X X  X X    X X X      X  X 

Gavarda 1.042 X  X X X X X X   X   X    X X X X X X    X  X 

Guadassuar 5.902   X X X X      X   X   X X    X   X X X X 

Llombai 2.653   X X X X X X     X X X    X X X X X     X X 

Manuel 2.436   X X   X X   X    X    X X X X     X  X 

Massalavés 1.610 X  X X X X X X   X X  X X    X X X  X   X X X X 

Montroi 2.956   X X  X     X    X X   X    X    X  X 

Montserrat 8.188 X  X X X X X    X       X X         X X 

Pobla Llarga (la) 4.452   X X X X X     X X  X X   X X X  X  X  X X X 

Rafelguaraf 2.355   X X X X  X   X X   X    X X X  X X    X X 

Real  2.207    X   X    X X X X X X   X          X 

Sant Joanet 507    X X      X X   X    X X X  X X X  X X X 

Sellent 384    X X X        X     X X X X X X    X  

Senyera 1.134    X  X  X   X X   X   X X X X  X X   X X X 

Sumacàrcer 1.097 X  X X X X X X   X X X  X X   X X X X     X X X 

Tous 1.287 X  X X X X X X   X X       X X X  X    X  X 

Turís 6.722   X   X X    X    X X   X X X  X  X  X  X 

Barraca d’Aigües Vives (la) (875)       X    X  X X     X X X X   X  X   

Habitants (cobertura) 222.473 13.283 106.176 110.019 88.058 98.008 105.829 169.515 25.060 3.428  137.515 108.599 14.667 63.681 119.215 57.539  139.857 206.032 55.412 42.497 13.070 170.283 91.245 73.821 76.098 109.025 120.900 159.539 

Habitants (cobertura) % 100,00% 5,98% 47,73% 49,51% 40,06% 44,55% 48,81% 77,00% 11,08% 1,55%  62,75% 49,18% 6,66% 28,95% 54,23% 27,08%  63,74% 93,65 25,19 19,32% 5,94% 77,46% 41,35% 31,52% 34,48% 49,33% 54.65% 72,57% 

Serveis que no requereixen adhesió prèvia pel seu caràcter general: 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) i Riberaturisme. 

http://www.manra.org/
mailto:info@manra.org
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Pressupost Mancomunitat de la Ribera Alta 

Consorci de la Ribera 
 
 

 

 Nombre de 
treballadors 

Pressupost 
liquidat 2021 

Pressupost 2022 Pressupost 2023 

MANCOMOMUNITAT 
DE LA RIBERA ALTA 

146 6.753.125,20 € 9.095.040,31 € 10.600.665,49 € 

CONSORCI DE LA 
RIBERA 

35 2.104.753,49 € 1.298.967,61 € 5.925.887,90 € 

 

 

 

callto:6.753.125,20
callto:9.095.040,31
callto:10.600.665,49
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1.- SERVEIS GENERALS 
 

1.1.- Servei d’estudis comarcals, socioeconòmics, mediambientals i culturals 
 

1) Col·laborador en l’edició de Xúquer, (ed. Pàtria) de Josep Lozano i Albert March 
2) Reedició de la Guia de serveis de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

 

1.2.- Servei de Formació 
 
Els dies 6, 14 i 21 d’octubre de 2022 van tindre lloc una sèrie de tallers formatius que, amb el títol de LA RIBERA 
SOSTENIBLE, teníem com a objectius fomentar el desenvolupament d’un model econòmic comarcal basat en la triple 
sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental i contribuir a la difusió de l’economia sostenible per a la consolidació d’un 
model d’economia de proximitat, social i solidària, generadora de riquesa i benestar social, que impulse l’equilibri territor ial 
de la comarca de la Ribera de Xúquer. Els taller tractaren sobre l’aplicació dels ODS als municipis, el sistema de recollida 
de residus porta a porta com a exemple d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de residus i la gestió de fons europeus. 
 

    

 

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

 
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 2022: 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 
2015 L'imperi de la incomunicació, de Francesc Torralba 
2016 Cafarnaüm, de Jaume Subirana 
2017 Llum a l’atzucat (dietari 2012-2016), de Ramon Ramon  
2018 Amèrica endins. Del roig i el verd 2014-2017, de Maria Lourdes Toledo Lorente  
2019 Ars Libri. L’aventura del llibre i la paraula, de Juli Capilla 
2020 El bosc i la casa, de Joaquim Espinós  
2021 Bestiari, de Vicent Pardo 

 
2022 La rebel·lió dels vianants, d’Aitana Guia Conca 

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Torralba_i_Rosell%C3%B3
https://bromera.com/publicacions/1593-juli-capilla
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La rebel·lió dels vianants, d’Aitana Guia, és una obra rigorosa, d'actualitat i suggeridora. En llegir-la ens situem en els 
orígens de la lluita ciutadana del que ha esdevingut un dels millors parcs urbans d'Europa, el Jardí del riu Túria a València. 
La gent i el riu: les dones, els esportistes, la xicalla, els turistes o els nouvinguts formen part d'aquesta obra concebuda com 
un trencaclosques, amb capítols molt breus que es poden llegir en qualsevol ordre i lloc. Aquesta obra coincideix amb el 
35é aniversari del llit del Túria, que gràcies a la voluntat i l’acció ciutadanes no es va convertir en una gran autovia. 
 
GUARDÓ MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 
Aquest guardó es va concedir 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 2022 al Comité Organitzador del Torneig Internacional de Futbol sub-20 (COTIF) de 
l’Alcúdia per la seua trajectòria i per ser un referent d’àmbit mundial en l’àmbit de l’esport formatiu, fet que suposa tot un 
orgull per a la nostra comarca.. 
 

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

 
Activitats esportives 
 

 XXVI Open Internacional Mancomunitat de la Ribera Alta d’Escacs (Alzira), celebrat a Carlet el 17 de 
desembre i que va comptar amb la participació de 80 jugadors. El Mestre Internacional serbi Slobodan 
Kovacevic, del Club d’Escacs de Benimodo, mentre que el jugador de Carcaixent Antoni Montalvà va ser el 
primer classificat dels jugadors de la comarca.  

 Participació en el IV Torneig Mancomunitats de Pilota, que comptà amb la participació de les 
mancomunitats de la Ribera Alta, Costera-Canal, Vall d’Albaida i Safor. 

 Organització, en col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana, del I Torneig de Raspall Femení 
d’Èlit, disputat del 18 al 23 de juliol en els trinquets d’Alzira, Guadassuar, Castelló i Càrcer. 
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1.5.- Servei de cessió gratuïta d’equipament 
 
1.5.1.- 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 2022. 
Càlcul: 1 servei = 1 cadira / 1 dia 

Exemple: 1 cadira / 4 dies = 4 serveis 
 
 

MUNICIPI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1) 2021 2022 (2) 

ALBERIC  41.000 4100 20542 23870 48920 62.000 43.900 

N
o

 e
s 

so
l·l

ic
it

a 
el

 s
e

rv
ei

 p
er

 la
 P

an
d

em
ia

 s
an

it
àr

ia
 d

e 
la

 c
o

vi
d

-1
9

 

 7.500 

ALCÀNTERA DEL 
XÙQUER 

    800      

L'ALCÚDIA    11200  3000  5.700 7.000 15.800 

ALFARP           

ALGEMESÍ 12.800 15.500 7900 9600 13600 13500 6.000 12.000 720 550 

ALGINET 14.400 23.680 19220 9500 11500 26120 47.950 85.995 6.750 26.380 

ALZIRA 3.500 2.500 1500 3150 2800  5.600   0 

ANTELLA 37.900 7.000  5000 2000 5500 6.800 5.200 400 3.500 

BENEIXIDA 3.000 1.500 1200 1800 2400 4550 800 6.100  4.600 

BENIFAIÓ 34.010 16.500 30100 23100 11200 24400 32.800 16.000 6.320 600 

BENIMODO 4.000 3.900 600  4800 5800 9.250 6.300 15.000 7.820 

BENIMUSLEM 2.600          

CARCAIXENT 120.000 103.680 108780 62400 73440 144520 116.000 113.200 7.500 113.700 

CÀRCER 9.000 9.000 9000 14000 12950 17600 9.400 6.040 4.000 36.600 

CARLET    1000 8670 5350 1.000 8.000   

CASTELLÓ 42.980 61.950 82950 88.6000 86638 63088 45.458 34.200 27.000 78.400 

CATADAU   2000  7400 2160 14.040 15.600  5.400 

COTES           

L'ÈNOVA     1200 2400 600 3.050   

GAVARDA 2.000 1.000  2400 600 1200 2.450 14.300 4.950 10.500 

GUADASSUAR 3.156 9.750 23080 32270 61750 69620 82.090 79.160 5.600 43.450 

LLOMBAI        0   

MANUEL 4.800 2.600 4600 3700 6180 5350 6.750 9.840 8.260 14.880 

MASSALAVÉS 1.000 450  1500 2950 3800 2.200 5.750  2.880 

MONTROI 2.100 10.800 15200 112700 38420 34000 23.400 45.100 14.100 40.900 

MONTSERRAT     10000 54140 60.120 69.200 33.550 39.800 

LA POBLA LLARGA 24.200 25.000 29900 34000 43300 63500 72.200 73.350 24.500 50.200 

RAFELGUARAF 35.560 30.400 28820 25820 37070 57064 70.600 39.205 7.000 26.950 

REAL   6.000 19200 29700 28900 34300 36.100 55.220  43.000 

SANT JOANET 9.000 4.500 1150 1800 3000   3.600   

SELLENT 3.850 1.200   1000      

SENYERA 800 1.150 900 1200 4200 3600  5.200   

SUMACÀRCER 2.800          

TOUS  50 300  200  1.500 1.000   

TURIS 10.200 3.000 800   1600 2.800    

LA BARRACA 
D’AIGÜES VIVES 

          

TOTAL 
383.656 

 
382.110 

 
391.300 

 
494.982 500.838 

 
 

698.882 
 

714.908 762.210 172.650 
 

573.410 
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1.5.2.- 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1) 2021 2022 (2) 

ALBERIC 1.280      1.710 

N
o

 e
s 

so
l·l

ic
it

a 
el

 s
er

ve
i p

er
 la

 P
an

d
em

ia
 s

an
it

àr
ia

 d
e 

la
 c

o
vi

d
-1

9
 

  

ALCÀNTERA DEL XÙQUER    60      

L'ALCÚDIA        700 525 

ALFARP         700 

ALGEMESÍ 318 150 320 350  700  225 300 

ALGINET 852 224 650  1130 1.505 3.870 735 1.565 

ALZIRA 200 30  400      

ANTELLA      255   240 

BENEIXIDA     125  700  570 

BENIFAIÓ 1.280 3280 1520 860 1240 2.970 750 560 200 

BENIMODO 200 100  490 300 820 800 200 390 

BENIMUSLEM          

CARCAIXENT 658 84 160 600 990 400 400  4.740 

CÀRCER 680 720 560 1060 710 410 290  4.335 

CARLET 184 40  100 125     

CASTELLÓ 792 890 2246 3966 3200 1.600 1.800 2.700 4.170 

CATADAU    400  520 1.560  810 

COTES          

L'ÈNOVA      120 500   

GAVARDA   120  480 480 1.400 825 1.470 

GUADASSUAR 480 1149 1650 1795 7454 15.270 9.814  4.845 

LLOMBAI 880      720   

MANUEL    320 475  340 1.470 2.022 

MASSALAVÉS     100 252 390  320 

MONTROI 800 2485 1640 760 4240 2.680 5.450 2.250 8.780 

MONTSERRAT    1600 6100 2.910 2.050 750 3.390 

LA POBLA LLARGA   600 910 3120 2.300 2.900 600 7.105 

RAFELGUARAF 330 485 2350 2324 3936 5.935 2.155  3.050 

REAL  880 915 2880 1164 2910 3.925 6.660  8.250 

SANT JOANET  1800  250      

SELLENT          

SENYERA 249 375 124 60   550   

SUMACÀRCER      40 280   

TOUS 295 122 196       

TURIS          

LA BARRACA D'AIGüES 
VIVES 

   280      

TOTAL 10.358 12.489 15.016 17.749 36.635 43.092 45.089 11.015 57.777 
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1.5.3.- Servei de cessió de l’ entaulat de la Mancomunitat. 
 
 

ESCENARI ANY 2022     HISTÒRIC serveis dies 

Municipi nº de serveis dies utilització.  2005 4 27 

Alberic 1 5  2006 3 15 

Alfarp 1 4  2007 3 15 

Castelló 1 18  2008 4 27 

Manuel 2 25  2009 3 29 

    2010 3 33 

Total 5 52  2011 2 41 

    2012 2 13 

    2013 1 9 

    2014 1 12 

    2015 4 36 

    2016 9 109 

    2017 5 54 

    2018 7 109 

    2019 5 92 

    2020(1) No es sol·licita 

    2021 5 32 

    2022 5 52 

(1) Per motius derivats de la pandèmia sanitària de la covid-19, des dels ajuntaments de la Mancomunitat no es sol·licitaren 
taules i cadires al llarg de l’any 2020, així com tampoc s’ha fet ús de l’entaulat per part dels ajuntaments. 

(2) La recuperació dels actes públics ha esdevingut en que el nombre de sol·licituds de recursos en 2022 han tornat als nivells 
d’abans de la pandèmia. 
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1.6.- Servei d’Agència de Desenvolupament Comarcal 
 

 

El departament de promoció econòmica té com a objectiu potenciar el desenvolupament econòmic i social, d’una manera 

sostenible, en l'àmbit territorial de la Mancomunitat de la Ribera Alta, a través d’accions i programes que fomenten la creac ió 

d’ocupació, millora de l’empleabilitat, creació d’empreses i consolidació empresarial. Dirigides a les persones desocupades, 

persones amb ocupació però que volen millorar les seues condicions sociolaborals, empreses i persones emprenedores de la 

comarca. 

 

Dins de les activitats realitzades en 2022  per aquest departament cal destacar: 

 

1.- SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL. 

 

1.1. ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL.  

Programa de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dins del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència  i del mecanisme de recuperació i resiliència de la UE. 

Realització d'itineraris individualitzats d'inserció Laboral amb l'objectiu d'afavorir la inclusió activa de les persones aturades de 

llarga durada de la comarca de la Ribera Alta, mitjançant la realització d'activitats d'acollida , diagnòstic sociolaboral 

individualitzat, atenció social, desenvolupament competencial, orientació laboral, prospecció i intermediació laboral. 

 

Accions d'orientació: itinerari individualitzat i personalitzat, segons les necessitats de cada persona participant d'acord a  amb 

els continguts de la metodologia Labora. 

Cada beneficiari del programa participa en: 

50 accions individuals de 1 hora de duració; total 50h 

20 accions grupals de 2 hores de duració: 40h 

10 tallers de 3 hores de duració: 30h 

Els participants realitzaran accions formatives per a obtindre un certificat de professionalitat acord al seu perfil personal i 

professional. 

Es realitza per cada participant un acompanyament i seguiment d'1h de duració. 

 

1.2. PROGRAMAS  EMPUJU i EXPLUS 

Programa EMPUJU per a la contractació de persones joves en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Programa 

cofinançat pel Fons Social Europeu. 

EMPUJU – Programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el 

marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l’exercici 2022. (LABORA) 

CONTRACTACIONS: 5 joves contractats a jornada completa durant 12 mesos. 

3 Tècnics superiors en educació i control ambiental (TIS). 

1 Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web. 

1 Tècnica superior en il•luminació i tractament d’imatge. 

EXPLUS – Programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació per entitats locals de persones desocupades 

que tinguen com a mínim 30 anys, per a l’exercici 2022. (LABORA). Programa cofinançat pel Fons Social Europeu. 

CONTRACTACIONS: 5 persones contractades a jornada completa durant 12 mesos. 

1 Tècnic superior en aprofitament i conservació del medi natural. 

1 Tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa. 

1  Tècnic superior en manteniment d’edificis. 

1 Traductora e interprete anglès. 

1 Tècnic mediambiental 

 

2. SERVEI DE ASSESSORAMENT I CREACIÓ D’EMPRESES.  

 

2.1. PAE (PUNT D’ ASSESSORAMENT 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 2022 s'ha atès a 106 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 52 empreses, autònoms i societats limitades.  

Per a l’assessorament i confecció del pla de viabilitat s’ha utilitzat la ferramenta VIAPLAN de la xarxa AFIC 

 

2.2. EMPOBLAR, Empoderar per a poblar.  

EMPOBLAR: Empoderar per a poblar”,  projecte finançat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en el marc de la 

convocatòria d’ajudes a entitats locals per al finançament de projectes d’ocupació i emprendiment dirigit a afrontar el repte 

demogràfic en els municipis de menor població.  
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El projecte EMPOBLAR, Empoderar per a poblar» té com a objectiu enfortir les capacitats dels municipis de la Ribera Alta per 

a fer front als reptes demogràfics com la despoblació o l'envelliment, a través d'accions que fomenten una actitud 

emprenedora entre la població juvenil en sectors emergents (persones menors de 30 anys inscrites en el programa de 

Garantia Juvenil del SEPE) en municipis menors de 5000 habitants, així com en municipis de menys de 10.000 habitants que 

han experimentat una disminució de la població en l'última dècada. 

Aquesta adhesió i acceptació del projecte, contempla dues línies d'actuació: 

•  EMPOBLAR 2, empoderar per a Poblar: CREACIÓ EMPRESES Que consisteix a fomentar la creació d'empreses per part 

dels joves. 

• EMPOBLAR 1, empoderar per a Poblar: FORMACIÓ Que consisteix en la realització de diverses accions formatives per a 

joves potencials emprenedors i emprenedores. 

Dins d'aquesta línia d'actuació existeixen tres accions formatives: 

o CREA I EMPRÉN: Formació específica en acte empre i creació d'empreses (100h, 20 dies) 

o  CREA TURISME SOSTENIBLE: Turisme digital sostenible + CREA I EMPRÉN (200h, 40 dies) 

o CREA AGRICULTURA DIGITAL: Agrodigitalitzación + CREA I EMPRÉN (200h, 40h) 

Per a dur a terme aquests dos projectes, s'ha constituït un equip de treball disciplinari format pels següents perfils tècnics: 

• 1 tècnic de coordinació i igualtat 

• 3 tècnics de promoció ocupacional 

• 1 tècnic de màrqueting 

 

Aquest equip disciplinari ha dut a terme simultàniament una calendarizació dels dos programes, així com la realització i 

creació del material per a impartir l'acció formativa crea i emprén. 

 

El procés de selecció és l'elaboració de les bases i convocatòria, a fi de regular les condicions per a la selecció, per part de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta, de persones participants en cadascuna les línies d'actuació, publicant-lo en el butlletí oficial 

de la província de  valència per a cada convocatòria, al costat del tauler d'anuncis de la Mancomunitat i a la pàgina web per al 

seu general coneixement. 

Per a poder acollir-se a les bases reguladors, les persones havien de complir íntegrament les següents condicions: 

a) Persones físiques desocupades de 16 a 30 anys. Aquests requisits hauran de mantindre's en la data de l'inici de 

l'acció formativa corresponent. 

b) Persones físiques que estiguen empadronades en algun dels següents municipis a l'inici de l'acció formativa 

corresponent: Alcàntera del Xúquer, Alfarb, Antella, Beneixida, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Catadau, Cotes, L'Ènova, 

Gavarda, Guaduassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, 

Senyera, Sumacàrcer, Tous i Castelló. 

c) Persones físiques inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquest requisit havia de mantindre's en el moment 

d'inici de les accions formatives. 

d) Les persones beneficiàries han de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la 

seguretat social en els termes previstos en la legislació estatal i autonòmica. 

 

Captació, difusió i publicitat del programa EMPOBLAR 

Les accions d’ Empoblar és atendre els joves de la generació de Z, per la qual cosa hem creat una administració que parle el 

llenguatge centennial, al costat del canal de comunicació “Mobile First”, i així fer-nos agents facilitadors. 

 

Inicialment es produeix una jornada divulgativa el 14 de juliol del 2022 per a la comunicació de l'inici del programa 

EMPOBLAR per a la coordinació als ajuntaments i alcaldies. 

 

Més endavant, es realitza una xarrada informativa individual i personalitzada en cada ajuntament amb la presència del 

personal d'ADL, tècnics/as de joventut, i corporacions municipis, com ara, l'Alcaldia i regidors. 
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Captació Usuaris 

Reunió Entitats Col.laboradores  35 
Xarrades en Línea  3 
Correu Ordinari personalitzat (Càrcer i La Pobla llarga) 850 
Cridaes usuaris  1850 
Whatssap  520 
Publicacions Xarxes Socials  150 
Diptics   250 
Cartelleria  100 
Difusió presencial flyers al mercats municipals 1200 

 
 

En aquesta xarrada informativa es defineixen els sectors i comerços de dèficit en el municipi, traspàs generacional, així com 

la importància d'alçar aquest programa als seus joves contribuents en el futur del municipi. 

 

Es comença amb una difusió en els mitjans de comunicació comarcal i locals (televisió, ràdio, premsa escrita i digital) a través 

d'entrevistes al president de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

 

A l'una, introduïm difusió en xarxes socials, bàndols municipals i mercats municipals en els municipis adherits al programa per 

a la conscienciació a  la ciutadania d'aquest programa. Es crea la pàgina web del programa empoblar: 

https://empoblar.manra.org/val/. 

 

A més, s'aporta recursos essencials, ajudes per a emprendre i banc d'idees de negocis per a enriquir el nostre coneixement a 

l'hora d'emprendre. 

Al costat d'això, tenim un accés a la nostra guia d'empreses creades en la línia d'actuació Empoblar 2 de EMPOBLAR per a 

conéixer les noves empreses de la Ribera Alta. 

 

La difusió de l'acció formativa del curs executat es procedeix a través de publicacions en xarxes socials i webs en entitats 

col•laboradores i institucions municipals, així com cartelleria, flayers,....Mailings als departaments de ADLS dels ajuntaments 

adherits, i entitats col•laboradores. 

 

Premis i reconeixements: 

Atorgat a la Mancomunitat de la Ribera Alta el premi a Economia 2022 pel programa Empoblar, empoderar per a poblar el dia 

23 de febrer del 2022 en la I edició dels Premis de la Ribera. https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-ribera-

potencia-su-union-en-los-primeros-premios-comarcales-de-el-periodico-de-aqui/278632 

 

A través del Ministeri d'agricultura, pesca i alimentació ens fa participes en la memòria de bones pràctiques per a la 

recopilació de projectes del medi rural “ DEL LOCAL AL GLOBAL: BONES PRÀCTIQUES D'AJUNTAMENTS DEL MEDI 

RURAL”,que es troba en la seua pàgina web: https://www.redruralnacional.es/documentos/buenas-practicas 

 

Caracteristiques del projecte Empoblar:  

 

– EMPOBLAR 2, empoderar per a Poblar: CREACIÓ EMPRESES Que consisteix a fomentar la creació d'empreses per a 

incentivar i promoure els projectes que augmenten l'ocupabilitat i l'emprenedoria de les persones joves que habiten o vagen a 

habitar en municipis que no formen part d'una gran àrea urbana. I així contribuïsquen a dinamitzar econòmicament les seues 

poblacions. 

 

Aquesta línia d'actuació EMPOBLAR 2, empoderar per a poblar es una ajuda econòmica al participant per la seua alta com a 

treballador autònom. 

Aquesta mesura d'ajuda es computa a l'efecte de cost elegible del 75% del Salari mínim interprofessional (SMI) fixat en el 

2020, corresponent a 950€, per cada mes de permanència d'alta en el projecte. 

 

En el nostre cas, s'ha establit un període de permanència de 9 mesos des de l'alta en el projecte, pel que cada projecte obten 

una beca de 6.412,50€.  

 

Durant el període estipulat de les dues convocatòries en funció de les bases establertes,  es van aconseguir la creació de 20 

noves empreses, que a continuació es desglossa: 

 

 
 

N.º PARTICIPANTES (ALTAS 
EMPRESA ) 20  

FACTOR SMI  SMI 2020 PERMANENCIA  PRESUPUESTO  

Hombres  Mujeres  0,75 950€ 9 meses   128.250€ 

10 10 
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Municipi  Altes empreses Activitat  
 

La Pobla LLarga 
 

3 Reparació i venta  equips electrònics  
Confecció artículs orgànics  
Fruteria  

Senyera  1 Entrenador personal  
Llombai  1  Bugaderia  
Càrcer  1 Salón belleza  

Benimodo  1 Mecànic- reparació automoció  

Catadau  1 Floristeria  
Castellò  

 
 

3 Diseny web  
Salò Belleza  

Confecció prendes vestir  
Manuel 1 Peluqueria  
L’Ènova  

 
 

3 Construcció  
Comerç productes sabò  
Venta Cervesa artesana  

Massalavès  1 Servicis Agrícoles  
Real  1 Técnica arts gràfiques  

Alfarp  
 

2 Bar  
Activitats ensenyament pilota valenciana  

Alcàntera del Xúquer  1 Peluqueria  

Total altes empreses              20 

 
 

– EMPOBLAR 1, empoderar per a Poblar: FORMACIÓ Que consisteix en la realització de diverses accions formatives per a 

joves potencials emprenedors i emprenedores. Està becada amb 13,45€  per persona i dia d’assistència a la formació.  

 

Dins d'aquesta línia d'actuació existeixen tres accions formatives: 

 

o CREA I EMPRÉN: Formació específica en  emprende i creació d'empreses (100h, 20 dies) 

El mòdul Crea i emprén de 100horas és una formació genèrica en  acte emprenedoria, i el seu objectiu és aconseguir la 

suficient  capacitació per a obtindre els coneixements i entendre els  mecanismes per a elaborar una idea de negoci,eines 

per a veure la viabilitat i poder constituir una empresa. 

 

o CREA TURISME SOSTENIBLE: Turisme digital sostenible + CREA I EMPRÉN (200h, 40 dies) 

 

Crea Turisme Sostenible és una acció formativa de 200h que  engloba dos mòduls; un primer de 100h “crea i emprén” en 

 formació genérica , de l'1 de  març al 4 d'abril; i un altre de 100h de  “Turisme sostenible”, del 26  d'abril al 23 de maig del 

2022. 

 

El mòdul Turisme Sostenible és una formació específica en  matèries concretes pròpies de la zona, en aquesta acció en 

turisme  sostenible, digital i rural, al costat de les tendències de l'escenari  d'oportunitats a la Ribera de Xúquer. 

 

o CREA AGRICULTURA DIGITAL: Agrodigitalitzación + CREA I EMPRÉN (200h, 40h) 

Crea Turisme Sostenible és una acció formativa de 200h que  engloba dos mòduls; un primer de 100h “crea i emprén” en 

 formació genérica , del 26 de maig al 22 de juny ; i un altre de 100h  de  “Agricultura digital ”, del 23 de juny al 21 de 

juliol del 2022, en  horari de 9:00h a 14:00h.  

El mòdul Agricultura Digital és una formació específica en  matèries concretes pròpies de la zona així com la capacitació 

del  carnet qualificat de manipulació de fitosanitari. 

 

 

Acció formativa  Nº edició hores  Participants  

preinscrit inscrits  finalitzats  abandonen  

Crea Turisme Sostenible  4 200H   
 
 

   284 

44 33 11 
Crea Agricultura Digital  4 200H 35 25 10 
Crea i Emprén  5 100H 41 29 12 

Total  120 87 33 
 

 

3.- SERVEI D’AGÈNCIA PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ COMERCIAL (AFIC) 

 

La Agència de desenvolupament comarcal de la Mancomunitat de la Ribera Alta forma part de la xarxa d’Agències per al 

Foment de la Innovació Comercial. El departament de AFIC compta amb una tècnica: llicenciada en Ciències econòmiques i 
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una auxiliar administrativa, que dona suport a altres departaments. L’AFIC és un instrument a través del qual, s’impulsa la 

modernització i ordenació del comerç local , següent el nexe d’unió permet entre els comerciants, organitzacions empresarials 

i l’Administració es procura el desenvolupament de l’activitat comercial comarcal. 

Activitats: 

• Actualització i manteniment 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 d’informar a oferta, a demanda, assessorament i tramitar expedients. 

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

Participació en fires comercials de la comarca. 

• Facilitar l’accés a la informació en matèria comercial: enviament de circulars a la Federació de Comerciants, associacions 

comercials i comerços de la comarca sobre normativa, legislació, ajudes i subvencions.  

 

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ COMERÇOS. Col•laboració amb FEDALCIS i l’Associació empresarial d’Alzira. 

 

RIBERA IMPULSA 4.0 “DIGITALITZACIÓ” 

n total s'han realitzat 24 formacions presencials i 15 en línea. El nombre total de comerços que han assistit a alguna de les 

activitats desenvolupades ha sigut de 322 empreses. El perfil d'aquestes empreses són comerços locals entre 1 i 5 empleats. 

Elaboració Repositori Online:  material didàctic que es pot descarregar-se de manera senzilla i organitzada per temàtiques:  

. https://promocioeconomica.consorcidelaribera.com/es/autoaprenentatge-en-linia/ 

 

Gestió del  marketplace o aparador virtual de la Ribera de Xúquer: markeriberadexuquer.es per a impulsar les compres del 

comerç de proximitat i oferir al xicotet comerç i a les empreses l’accés en el món digital d'una forma més còmoda, segura i 

ràpida i amb suport tècnic i comercial. A més a més de la formació concreta sobre la plataforma de venda En línia, on hi ha 

actualment 100 empreses actives.  Es tracta d’un marketplace de La Ribera de Xúquer: marketriberadexuquer.es. L’objectiu 

és apropar l'accés al món digital i posar a disposició del comerç local un aparador virtual. Mentoring 

 

S’ha mantés una atenció individualitzada, tant presencial, per vídeo-reunió com telefònica a les pimes. L’objectiu d’aquestes 

sessions es que posen en pràctica tot els coneixements de les formacions. S’han realitzat 10 fulls de ruta de Màrqueting 

Digital a empreses. Per a l’elaboració d’aquest pla, es duen a terme entrevistes  per telèfon, videocridades  o per correu 

electrònic per tal de conèixer el grau de maduresa digital de cada empresa així com els seus objectius principals en 

màrqueting digital: obtindre visibilitat, augmentar les vendes, ampliar el seu públic, etc. A més aquests documents es duen a 

terme a través de tutories personalitzades en línia. El pla de màrqueting digital o full de ruta personalitzat és un document 

d’entre 20-30 pàgines en què s’abastaven els següents aspectes: 

▶Anàlisi del sector i de la competència 

▶Anàlisi de l’empresa (DAFO, proposta de valor, grau de digitalització, etc.) 

▶Objectius de la digitalització 

▶Públic objectiu 

▶Estratègia a desenvolupar 

▶Cronologia i pressupost orientatiu sobre el preu de mercat de les accions a desenvolupar 

▶Llistat de recursos gratuïts per a millorar la gestió de les xarxes socials i per a dur a terme accions de màrqueting digital 

L’objectiu és d’aquestes sessions és que posen en pràctica tot els coneixements de les formacions, ja que han de ser els 

propis empresaris els que han de dur a terme totes les accions proposades amb el recolze de l’equip tècnic. 

 

• PUNT PAD (punt d’atenció digital presencial per a comerços, autònoms, pimes consolidades i empreses de nova creació) 

On s’atenen dubtes sobre màrqueting digital  per a consolidar i afermar les formacions que es realitzen. Punts PAD actuals en 

la Ribera Alta: Algemesí, Alginet, Benifaió i Carcaixent.  

 
 

ACCIONS PROMOCIONALS DE SUPORT AL COMERÇ  

 

1. Campanya de suport al comerç de proximitat: 

 



21 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

*Distribució de cartells per a la promoció de la compra en cada poble i compra en el comerç de proximitat, a repartir entre els 

municipis de la Ribera Alta (35 municipis). 

 

*Distribució de fullets i altre material promocional per a la compra de producte local, amb la col.laboració de Riberaturisme, 

per a la participació en campanyes com Gastroribera; que promocionen la compra de producte local i de proximitat i la venda 

directa de productor a persona consumidora. 

 

2. Campanya “Comerç ètic i social”: 

 

*Distribució d'adhesius amb el distintiu “Comerç Ètic local”, a repartir entre els comerços dels municipis de la Ribera Alta (35 

municipis) que compleixin les clàusules de comerç social i sostenible. 

 

*Distribució de fullets de la campanya “Comerç Ètic local”, a repartir entre els comerços dels municipis de la Ribera Alta (35 

municipis) que compleixin les clàusules de comerç social i sostenible. 

 

*Àlbum de cromos: “Super eRRes”, a repartir entre els escolars dels municipis de la Ribera Alta (35 municipis) perquè 

comprin als comerços adherits a la campanya de comerç ètic local. 

 

*Distribució de cartells de la campanya super eRRes i “Comerç Ètic local”, a repartir entre els comerços dels municipis de la 

Ribera Alta (35 municipis) que compleixin les clàusules de comerç social i sostenible. 

 

 

4.- SERVEI DE OMIC (Oficina de Mediació i Informació a la persona Consumidora). 

 

L’OMIC és el Servei d'informació, ajuda i orientació a les persones consumidores i usuaries 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 a les persones usuaries.  

 

4.1. ATENCIÓ CONSUMIDORES I TRAMITACIÓ DE RECLAMACIONS DE CONSUMIDORS  

 

Durant 2022 s’ha tramitat 581 reclamacions. 

 

4.2. ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Realització de 5 tallers lúdics formatius als municipis de la Ribera Alta, aquests tallers els hem agrupat per zones, a causa de 

la petita grandària dels municipis i per tant al poc nombre de comerços i persones consumidores als quals es dirigeixen. 

- Tallers zona 1: Turis (7/10/2022). 

- Tallers zona 2: Gavarda ( 10/10/2022) 

- Tallers zona 3: Rafelguaraf, Tous ( 10/10/2022) 

- Tallers zona 4: Càrcer (11/10/2022) 

Aquests tallers han estat dirigits a persones consumidores i comerços, amb una durada de 4h cadascun. 

En total hi han participat 104 persones. 

 

Objectiu: Fomentar un consum responsable. 

Contingut: Economia del benestar comú, consum responsable, guia pràctica per a un consum responsable, col•laboració amb 

els comerços ètics de la comarca i campanya escolar super eRRES. 

 

5. XARXA AEDLS DE LA RIBERA. 

  

 Coordinació AEDLs (Agents d’Ocupació i Desenvolupament local) de la Mancomunitat que presten els seus serveis en els 

municipis de Massalavés, Real, Catadau, Llombai, Antella, Alcàntera de Xúquer i Alfarp. 

 Certificat del sistema de qualitat de la ISO 9001:2015, de la xarxa de AEDLs de la comarca, en els serveis de Formació i 

creació d’empreses.  

Auditories internes i externa de renovació del certificat de qualitat. 

 Formació/capacitació de la XARXA de AEDLs : 42 AEDls dels Ajuntaments de la comarca. 

Realització de tallers dirigits als AEDls de la comarca. 

 Coordinació del Focus Group d’ocupació de la Ribera. 
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1.7.- Servei de promoció de l’ús del valencià. 
 
 
Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià. 
 
L’Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià està integrada en la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, 
un conjunt organitzat d’entitats públiques titulars de serveis de planificació lingüística que té com a finalitat crear un espai de 
treball i diàleg, així com les sinèrgies adequades, que permeten compartir i intercanviar informació, experiències i interessos 
comuns als serveis lingüístics valencians amb la finalitat d’avançar en la normalització lingüística.  
 
ACTIVITATS REALIZADES 
 
 
REVISIÓ I PRODUCCIÓ DE TEXTOS 
 
La tasca principal del ‘Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià al llarg de 2022 ha estat la de revisió, traducció i 
producció de textos interns de la Mancomunitat.  

 
 
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 es poden adherir els ajuntaments. 

 
 

 
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 2021 i s’ha arribat a 1265 subscripcions. 

 
 
 
ALTRES ACTIVITATS 

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

 Producció i manteniment de la pàgina web de la Mancomunitat. 

 ActualItzació dels perfils en les xarxes socials de la Mancomunitat. 

 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. 
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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 2021: 
 

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 de residus en la comarca. 
 
4º) Lluitar contra efectes de vectors d’infermetats en la comarca (mosquit tigre i mosca negra). 
 

 
3- Actuacions del servei: 

 
En l’any 2020 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 són: 
 

1º) Servei d’Expedició d’Informes Ambientals. 
 

2º) Servei de recollida selectiva de residus. 
 

3º) Servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats. 
 
4º) Servei de contractació de redacció de projectes tècnics. 
 

 
Objectiu 2: 
 
Potenciar la mobilitat sostenible a la comarca 
 
S’han realitzat les tasques tècniques i organitzatives necessàries per a executar un tram més de la Via Verda de l’Antic 
Trenet. Concretament, aquest any es donaren per finalitzades les obres realitzades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació del tram entre el Portitxol i l’actual estació RENFE de Tavernes de la Valldigna i a la platja de Tavernes. 
D’aquesta forma es completa la Via Verda de l’Antic Trenet des de Carcaixent i Alzira fins a la platja, a falta d’una 
passarel·la sobre la CV50 a l’altura del barranc de l’Estret.  
 
Per últim, s’han organitzat reunions de la Comissió de Seguiment de l’Antic Trenet. Estes reunions en les que estan 
presents representants polítics i tècnics de tots els ajuntaments per on transcorria la via del Trenet i altres institucions 
supramunicipals (Conselleries, Diputació, etc.) són bàsiques per a coordinar totes les tasques necessàries per a l’execució 
del projecte de la Via Verda de l’Antic Trenet entre Carcaixent / Alzira i Dénia. 
 
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: 
 

- 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 passos 

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

informació i zones de descans. 
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Objectiu 3: 
 

 
Millorar els serveis de recollida selectiva y de residus en general en la comarca. 
 
Al llarg d’aquest any la Mancomunitat de la Ribera Alta ha iniciat el servei de recollida selectiva de residus, prestant aquest 
servei a diversos municipis de la comarca en diferents modalitats: porta a porta, contenidors amb identificació, etc. En 
l’apartat corresponent d’aquesta memòria es detallen les característiques d’aquest servei. 
 
Objectiu 4: 
 
Lluitar contra els efectes de vectors d’infermetats en la comarca (mosquit tigre i mosca negra). 
 
Amb aquest programa es vol evitar tots dos vectors que apareixen de forma contínua o cíclica en qualsevol dels nuclis i 
termes municipals dels ajuntaments que participen en la present campanya de control de vectors del Consorci de la Ribera.  
 
Per a l’any 2022 l’adhesió de municipis és: 
 

RIBERA ALTA  RIBERA BAIXA 

Alberic Gavarda Albalat de la Ribera 

Alcàntera Guadassuar Benicull de Xúquer 

Alcúdia (l') Llombai Cullera 

Alfarp  Manuel Corbera 

Algemesí Massalavés Favara 

Alginet Montroy/Montroi Fortaleny  

Alzira (inclòs la Barraca) Montserrat Llaurí 

Antella Pobla Llarga (la) Polinyà de Xuquer  

Beneixida Rafelguaraf Riola 

Benimodo Real Sollana 

Benimuslem San Joanet Sueca (incluyent el Perelló i Mareny de Barraquetes) 

Carcaixent Sellent  

Carlet Senyera  

Catadau Sumacarcer  

Cotes Tous  

Énova (l') Turís  

 Villanueva de Castelló  

 
 

 
 

En l’apartat d’aquesta memòria d’activitats dedicat al Consorci de la Ribera podeu trobar més informació sobre el servei de control 
de vectors. 
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1.9. 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; 

 Seguiment de la participació de la Mancomunitat en associacions internacionals; 

 Gestió de trobades i visites d’estudi; 

 Formació de personal; 

 Assessorar a emprenedors i tramitar l’alta d’autònoms i societats. 

 

 

 
 

 

S4BC, Skills for Benefit Companies, ERASMUS +. El projecte té com a objectiu 

desenvolupar el pla d'estudis d'“Especialista en operacions per a empreses benèfiques” i 

el curs de formació vinculat al context de l'EQF i els processos relacionats per a l'ECVET. 

El projecte pretén transferir coneixements, habilitats i destreses per capacitar els alumnes 

per treballar dins una corporació benèfica amb tasques operatives. El curs s'adreça a 

estudiants veterans i sol·licitants d'ocupació amb nivells de qualificació EQF 4/5. Aquest 

objectiu general respon a la necessitat clau esbossada per les organitzacions del consorci 

S4BC que són darrere de la proposta: per fomentar la transformació cultural dels models 

empresarials europeus a través d'accions de formació professional i millora de les 

competències. 
 

 
 

 

Programa del Fons Social Europeu+ (FSE+). Aquest programa ofereix als joves europeus 

la possibilitat d'adquirir experiència professional i personal i millorar el coneixement i l'ús 

d'un idioma estranger mitjançant la realització de pràctiques a empreses. Són pràctiques 

professionals remunerades amb una beca mensual que permet atendre les despeses de 

manutenció, allotjament i transport local i gaudir de formació lingüística a càrrec de la 

regió d'acollida. La  MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA ha sigut subvencionada, dins 

del marc del de la Comunitat Valenciana, per a la realització de pràctiques laborals d’un 

tècnic en digitalització, que presta els seus serveis en el departament de digitalització i 

promoció econòmica. 

 

 
 

 

El projecte BREED, COSME, Construint la resiliència comunitària i el desenvolupament 

sostenible mitjançant l’economia social. (Projecte núm 101074094 – SMP-COSME-2021-

RESILIÈNCiA). És un projecte fundat pel Programa COSME amb la  convocatòria de 

propostes  SMP-COSME-2021-RESILIÈNCIA, destinat a recolzar la resiliència de 

l’economia europea en la era post-pandèmica mitjançant la cooperació institucional, la 

innovació i la transició ecològica i digital.. El projecte, abastarà les comunitats que habiten 

els territoris de les províncies de Trapani (ITALIA), Paredes (PORTUGAL), València 

(ESPAÑA) i Katerini (GRECIA) i serà portat a terme de manera paral·lela per la Fundació 

de la Comunitat d’Agrigento i Trapani, ENSIE (Xarxa Europea d’Empreses d’Integració 

Social) , la Mancomunitat de La Ribera Alta y els municipis d’Alcamo, Paredes i  Katerini. 

 

 
 

P.A.S  (Promoting sustainable Agriculture and Social programs) - COSME. Promover 

la agricultu ra sostenible y los programas sociales. Definición de estrategias para informar 

a las empresas sociales (cooperativas o emprendedores sociales) que pueden participar 

en un proceso de puesta en marcha de empresas agrícolas sociales. Definición y 

aplicación de un análisis específico de los apoyos financieros utilizables ya existentes y 

que pueden adaptarse a la agricultura social. 
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Go Zero Project (Zero Waste Management in Food Sector), ERASMUS +.Analizar , 

concienciar y  capacitar a profesionales, empresas y sociedad sobre  las oportunidades 

de gestión integrada de los desechos y aplicación eficiente de cero desechos. Teniendo 

en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París,los socios del 

proyecto contribuirán como equipo multidisciplinario de investigadores con sus 

conocimientos establecidos en su campo sobre las oportunidades de gestión integrada de 

los desechos. 

 Employment in Tourism Using the New Technologies" (E-tour.net) , ERASMUS +; 

crea una oportunidad para la cooperación entre organizaciones no gubernamentales a fin 

de mejorar las aptitudes clave y adquirir competencias digitales de los adultos en el 

ámbito de las nuevas tecnologías, promoviendo así la capacidad de empleo y ayudando a 

su retorno al mercado laboral como empleados o autónomos. E-tour.net se centra en el 

patrimonio cultural, como recurso para el desarrollo del turismo y como oportunidad para 

reflexionar sobre la diversidad cultural dentro de la experiencia histórica paneuropea. 
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1.10. Departament de Joventut  
 
 

1. FUNCIONS DE COORDINACIÓ. 

Funcions de coordinació per al disseny i implementació de programes i projectes amb altres entitats, públiques i 
privades, que treballen en polítiques de joventut: 

1.1. Reunions amb les persones que treballen en l’àrea de joventut i en altres àrees de l’entitat beneficiària de 
la subvenció (regidories de joventut, Agència d’Igualtat i Convivència, UPCCA, Serveis Socials, EEIIA, Medi Ambient, 
etc.). 

1.2. Reunions amb personal tècnic de les entitats locals beneficiàries de la línia de subvenció 6030000 “Xarxa 
Jove” per a l’exercici 2022 (mancomunitats de Ribera Baixa i La Safor, i de l’àrea geogràfica com La Mancomunitat de 
l’Ènova; i ajuntaments de la Ribera Alta dels municipis d’Alberic, Algemesí, Alginet, Alzira, Carcaixent, Castelló, 
Guadassuar, Montserrat i Turís). 

1.3. Reunions amb professionals de joventut i personal tècnic a tota la comarca de la Ribera Alta (municipis 
d’Alberic, Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Càrcer, Castelló, Gavarda, Guadassuar, Manuel, Montserrat, La 
Pobla Llarga i Turís). 

1.4. Reunions amb l’IVAJ, participació en sessions i en les reunions de coordinació de la Xarxa Jove (participació 
a les reunions convocades per part del Servei d’Actuació Directa al Territori; el Servei de Suport a la Xarxa Jove; el Servei 
d’Assistència Tècnica a municipis i mancomunitats; i aquelles organitzades directament per part de l’IVAJ: seminaris, 
presentació congressos, fires, esdeveniments). 

1.5. Reunions de coordinació amb el Departament de Salut de la Ribera, l’àrea de Salut Mental, Salut Pública 
d’Alzira, USSIR, UPCCA i Joventut, davant la creació l’any 2021 del Grup de Treball Intersectorial “Promoció de la Salut 
Emocional en Joves”. 

1.6. Reunions de coordinació trimestrals amb el Departament de Salut de la Ribera, Salut Pública d’Alzira, 
USSIR, infermeria comunitària, educació, Mancomunitats de la Ribera Baixa i Ribera Alta per a formar part del 
Comité d'Intervenció Comunitària Comarcal a la Ribera de Xúquer. 

1.7. Reunions amb entitats prestadores de serveis a la joventut (associacions juvenils, Consells de Joventut, Àrea 

de Joventut de la Creu Roja, CEPAIM). 
 

2. FUNCIONS DE PROMOCIÓ. 

Funcions de promoció en l’àmbit de la mancomunitat i en els municipis que la integren, dels següents programes: 

2.1. Pla Jove Comarcal. 

Breu descripció: El Departament de Joventut aprova en novembre de l’any 2021 el I Pla Jove 2021 – 2025 de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, un instrument de treball imprescindible amb la finalitat d’establir les eines necessàries 
que permeten definir, impulsar i implementar polítiques públiques de joventut al territori, de manera que les persones 
joves puguen participar de forma activa en la vida política, social, econòmica i cultural dels seus municipis. Un 
document viu, obert al diàleg i a noves intervencions, que des de l’administració pública garantisquen l’accés de la 
població jove a tots els serveis, recursos, programes i activitats que siguen del seu interés, de manera que 
s’afavorisca un acompanyament en la construcció del seu propi projecte de vida. 

Actualment el Pla Jove es troba en fase de implementació, revisió i actualització. A més a més de la posada en marxa de 
les seues accions, implica l’assessorament a ajuntaments dels municipis de la comarca i la col·laboració en l’elaboració 
de plans locals. 

Aquest també contempla una recerca d’informació continuada al territori i la introducció periòdica de dades estadístiques 
a l’aplicació informàtica de l’IVAJ “Umbraco” (notícies, entitats, espais, programes, recursos, activitats, ajudes, etc.) 
per a la seua publicació a la pàgina web oficial de la Xarxa Jove, recopilació de dades necessàries per a l'elaboració 
del mapa de recursos i serveis per a joves i del mapa d'oci educatiu, la realització d’enquestes entre la població juvenil 
(IES, associacions, grups de joves), realització d’entrevistes a personal tècnic i a responsables de l’àrea de joventut del 
territori, agents implicats, etc. Des del Departament de Joventut es manté coordinació amb altres departaments de la 
Mancomunita (AIC, UPCCA, Serveis Socials, EEIIA, Promoció Econòmica, etc.), per a la implementació del Pla Jove i 
l’aplicació dels canvis i/o ajustos pertinents per al seu correcte funcionament, relatiu a la seua competència a nivell 
mancomunat. 

 

2.2. Educació en la participació. 

 

2.2.1. Projecte “Parlem?” – Creació de grups de diàleg i reflexió. 

Amb el Projecte Parlem es pretén impulsar el foment de la participació juvenil mitjançant la intervenció directa als 
centres educatius per a la creació de grups de diàleg i reflexió. L’objectiu és la creació de grups de gent jove per 
a estimular la conversa i la reflexió sobre temes del seu interés (atenció a problemàtiques juvenils o temàtiques 
específiques: l’amistat, les relacions, l’amor, el destí, el futur, el sexe, diversitat de gènere, etc.) fora de l’àmbit 
educatiu. Es pretén enllaçar la creació de grups amb el projecte Lligams i amb el projecte de corresponsals 
juvenils. 

https://manra.org/wp-content/uploads/documentacio/joventut/pla-jove/Pla-Jove-2021-2025.-Mancomunitat-Ribera-Alta-26-11.pdf
https://manra.org/wp-content/uploads/documentacio/joventut/pla-jove/Pla-Jove-2021-2025.-Mancomunitat-Ribera-Alta-26-11.pdf
https://manra.org/wp-content/uploads/documentacio/joventut/pla-jove/Pla-Jove-2021-2025.-Mancomunitat-Ribera-Alta-26-11.pdf
https://xarxajove.info/umbraco
https://xarxajove.info/
https://joventut.manra.org/grups-de-dialeg-i-reflexio/


28 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

2.2.2. Projecte Lligams. 

El Projecte Lligams té com a objectiu la formació i cohesió de grups de joves lligat al treball de les pròpies 

emocions. Les cures, els afectes i el món emocional com a eines per a dotar de recursos a la joventut i l’adquisició 
d’habilitats per construir la convivència entre persones des d’un clima respectuós i alineat amb les seues emocions. 

2.2.3. Projecte d’Educació en la Participació: Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta “Nosaltres Sí 
Que Pintem”. 

Projecte de participació juvenil sota la denominació de “Nosaltres Sí Que Pintem” existent a la comarca. El 
projecte consta d’unes bases amb la definició de la figura dels “Corresponsals Juvenils”, funcions, requisits i 
accions a desenvolupar. Consisteix en la difusió del mateix a través dels centres educatius, mitjançant la 
realització de sessions per presentar-lo (presentació del projecte, elaboració de cartells i publicitat, vídeos i 
dinàmiques participatives) per a fomentar la participació activa de les persones joves als IES, així com als seus 
municipis, i formar grups actius de joves corresponsals als diferents centres educatius i poblacions. 

Les corresponsals juvenils són joves actius que, de manera voluntària, participen activament a l’IES i 
s’encarreguen d’informar a la joventut del seu entorn de recursos, activitats i temes del seu interés, sent l’altaveu 
que connecta el Departament de Joventut amb les persones joves. Interactuen com un canal de comunicació 
entre el seu grup d’iguals i l’administració (fomentant espais d’opinió, decisió, diàleg, apoderament, reflexió i 
visibilitat de les persones joves al territori). A més a més, proposen i porten endavant les seues pròpies accions i 
iniciatives amb poder de decisió, per tal de donar resposta a les demandes i necessitats de la població juvenil, i 
promoure canvis i/o la millora de la seua realitat com a persones joves als municipis on viuen. 

2.2.4. II Trobada de Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta “Nosaltres Sí Que Pintem”. 

Municipis: Ajuntaments d’Alberic, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benifaió, Carcaixent, Càrcer, Castelló, 
Gavarda, Guadassuar, Manuel, Montserrat, La Pobla Llarga, Turís, i la Mancomunitat de l'Ènova (Sant Joanet, 
L'Ènova, Manuel, Rafelguaraf i Senyera). 

Breu descripció: El Departament de Joventut de la Mancomunitat, en col·laboració amb els ajuntaments i la 

Xarxa Jove de la Ribera Alta, organitza l’any 2022 la II Trobada de Corresponsals Juvenils de la comarca, que ha 
tingut lloc el dissabte 28 de maig, a l’alberg “El Tossal” (Corbera). La Trobada Juvenil ha estat un espai d’encontre, 
per tal de posar en valor el treball de les corresponals juvenils i reconèixer la tasca tan necessària que 
porten endavant aquestes joves als centres educatius i municipis de la Ribera Alta. 

Activitats: Presentació de la II Trobada de Corresponsals; dinàmiques de presentació i coneixement amb grups 
de joves; geocatching sobre participació juvenil; gaudi de piscina i temps lliure per a relacionar-se amb joves 
d’altres municipis; i un taller d’oci educatiu sobre dansa urbana i Twerk, a càrrec d’Alba Richart, ballarina 
professional de dansa urbana. 

Total participants: 70 joves, que participen com a corresponsals juvenils, als diferents centres educatius i 
municipis de la comarca de la Ribera Alta. 

II Trobada de Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta 2022 

2.2.5. Intervenció Comunitària a municipis de <5.000 habitants. 

El Departament de Joventut enceta l’any 2022 diferents processos d’intervenció comunitària a municipis menuts 
que disposen de menys recursos, mitjançant reunions amb alcaldes/sses i regidories 

https://joventut.manra.org/lligams-projecte-de-participacio-juvenil/
https://joventut.manra.org/corresponsals-juvenils/
https://www.youtube.com/watch?v=_Q7FQuw7R3I


de Joventut per presentar la Cartera de Serveis i Recursos del Departament; conèixer la realitat municipal en l’àmbit 
juvenil, atendre demandes i necessitats i promoure la participació juvenil als municipis. 

2.2.6. V Fòrum Jove de la Ribera Alta 2022 “ESTIMA’T” – 22/10/2022 La Pobla Llarga. Temàtica: 

Salut Mental i Benestar Emocional. 

Municipis: Ajuntaments d’Alberic, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benifaió, Carcaixent, Càrcer, Castelló, 

Gavarda, Guadassuar, Manuel, Montserrat, La Pobla Llarga, Turís, i la Mancomunitat de l'Ènova (Sant Joanet, 
L'Ènova, Manuel, Rafelguaraf i Senyera). 

Breu descripció: El Fòrum Jove és una eina de participació de durada concreta, amb vocació de ser periòdica, 
mitjançant la qual les administracions públiques i les persones joves de la Ribera Alta, dialoguen i treballen 
conjuntament per a construir les polítiques públiques territorials i sectorials. El V Fòrum Jove de la Ribera Alta 
2022 “Benestar Emocional i Salut Mental”, va tindre lloc el 22 d’octubre de 2022, al municipi de La Pobla Llarga. 
Una experiència on les persones joves tingueren l'oportunitat de debatre sobre les seues inquietuds i propostes amb 
la resta de joves de la comarca. Un espai de diàleg i un encontre entre les persones joves i l'administració, en 
aquest cas amb les regidories de joventut i personal tècnic de joventut, amb l'objectiu de donar veu a la població 
jove i que puguen expressar quines necessitats, interessos i preocupacions tenen. Durant aquesta jornada, 
les persones joves i les administracions públiques dialogaren i treballaren conjuntament per tal de construir les 
polítiques públiques de joventut, i definir programes i accions que afavorisquen canvis i/o millores als diferents 
àmbits de la seua vida. 

Activitats: Presentació del V Fòrum Jove; dinàmiques de grup; presentació de les accions del grup actiu de joves 

“La Ribera en Marxa”; taller de xapes; dinàmica participativa del Fòrum Jove amb Alcaldes/sses i Regidors/es de 
Joventut, a càrrec del Departament de Joventut de la Mancomunitat; activitat d’oci educatiu cultural a càrrec de 
l’Agrupació Musical l’ATRILET; i espectacle amenitzat per l’humorista valencià “Cabra Fotuda”. 

Total participants: La quinta edició va reunir sobre uns 107 joves de tot el territori, amb rècord històric de participació 

al territori, organitzada pel Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, i amb la participació i 
col·laboració dels ajuntaments mencionats. 

“ESTIMA’T”, V Fòrum Jove de la Ribera Alta 2022 

 

2.3. Consells de joventut. Suport als consells de joventut, o a les associacions o grups de joves per a la creació de 
consells. 

Des del Departament de Joventut es treballa per a donar suport als consells de joventut, i a les associacions o grups de 
joves per a la creació de consells. Es promou el coneixement i difusió de les accions, recursos i activitats realitzats pels 
consells territorials com el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) i el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 
(CJCV); i aquells de l’àrea geogràfica com el Consell de la Joventut d’Alzira i Carcaixent. 

2.3.1. Creació de l’Agrupació Local Jove d’Antella. 

La creació de l’Agrupació Local Jove d’Antella és una iniciativa que naix a partir de la posada en marxa d’un 
procés participatiu d’intervenció comunitària del Departament al municipi en coordinació amb la regidoria de 
joventut i l’alcadia d’Antella. L’agrupació local, creada per les pròpies persones joves, es constitueix l’any 2022 
amb l’objectiu d’organitzar-se, realitzar propostes, treballar per a portar-les endavant. Des del Departament de 
Joventut s’ofereix orientació i assessorament a les persones joves per a la implementació de les seues iniciatives. 

 

2.4. Programa Jove Oportunitat “JOOP” de l’IVAJ. 

Des del Departament de Joventut de la Mancomunitat, tot i que aquesta no es tracta d’una de les funcions marcades a la 
resolució de concessió de subvenció de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), es col·labora amb aquest per a la difusió i 
implementació del programa a la Ribera Alta, que consisteix en accions de motivació i orientació per a joves d’entre 16 i 
21 anys que han abandonat els estudis, o que actualment ni estudien ni treballen. 

L'objectiu del Programa Jove Oportunitat - JOOP és aconseguir que les i els joves tornen al sistema educatiu per a 

completar una FP de Grau Mitjà comptant amb una intervenció prèvia que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua 
autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. 

 

2.5. Oci Educatiu. 

2.5.1. Programa d’Oci Educatiu “CAMINA JOVE” 2022 – Primavera i Tardor. 

El CAMINA JOVE és una iniciativa comarcal organitzada per la Xarxa Jove de la Ribera Alta, dirigida a joves de 12 a 
30 anys del territori. Jornades culturals i ambientals que tenen lloc al llarg de l’any, una a la primavera i altra a la 
tardor, mitjançant rutes per paratges naturals. L’objectiu és posar en valor el patrimoni cultural i natural de la 
comarca, alhora que es fomenta la promoció de la salut entre la població jove. L’any 2022 ha contemplat les dues 
primeres edicions del programa. 

Total participants: 

-EDICIÓ PRIMAVERA: 67 joves. Paratge Natural de La Murta i La Casella. Alzira, 09/04/2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=wmPaH5l7KFs
https://joventut.manra.org/agrupacio-local-jove-antella-creacio-duna-agrupacio-juvenil-local-mitjancant-limpuls-i-suport-del-departament-de-joventut/
https://joventut.manra.org/jove-oportunitat-joop/
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-EDICIÓ TARDOR: 90 joves. Paratge Natural de Les Salines de Manuel, 19/11/2022. 

CAMINA JOVE (Tardor) 2022 – Programa d’Oci Educatiu 

2.5.2. Projecte LEA (Lectura Oberta Gamificada) – Escape Room #LaFòrmulaSecreta, #VeusDeGilead i 
#Germanet. 

Aquest projecte s’ha portat endavant a la comarca a través del Departament de Carnet Jove de l’IVAJ. El Projecte 
LEA consta d’un itinerari lector i una sèrie d’Escape Rooms literaris a cadascuna de les poblacions participants com 
a activitats d’oci educatiu, una experiència interactiva amb joves d’entre 12 i 17 anys de la comarca, per al foment 
de la lectura entre la població juvenil. El Departament de Joventut ha facilitat suport als diferents municipis 
interessats i ha col·laborat en la realització d’aquests als diferents municipis del territori. 

2.5.3. Difusió i implementació de continguts en línia per a joves i adolescents. 

Recerca periòdica d’activitats d’oci educatiu virtual d’interés per a joves facilitades per l’IVAJ i a través de diverses 
fonts; difusió i publicació, així com implementació de continguts, organització d’activitats d’oci educatiu pròpies del 
Departament i recursos d’interés per a la població juvenil. Coordinació entre el personal tècnic de joventut de la 
comarca (ajuntaments) i departaments com ara Serveis Socials, EEIIA, l’Agència d’Igualtat i Convivència, UPCCA, 
Medi Ambient o Patrimoni/Digitalització. 

2.5.4. Programació de Joventut 2023 i oferta anual d’activitats d’oci educatiu. 

Des del Departament de Joventut es treball en l’oferta d’una programació anual d’activitats d’oci educatiu per als 
municipis mancomunats, prevista per a l’any 2023, on s’integren totes les activitats d’oci alternatiu per a joves a 
cada municipi, dintre de les accions que marca el I Pla Jove 2021-2025 de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 

2.6. Pla de Formació Jove 2022. 

El “Pla de Formació Jove 2022” del Departament integra tots els cursos de formació per a persones joves de la Ribera 
Alta, a càrrec de l’escola d’animació juvenil “Abast Animació” i homologats per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), ja 
siguen o no de formació permanent, que s’ofereixen de manera anual. El programa de formació comporta les següents 
tasques: contacte periòdic amb les escoles d’animació i l’IVAJ; elaboració de cartells publicitaris i difusió; coordinació amb 
regidories i personal tècnic de joventut a través de reunions i visites per a la cessió d’espais i la impartició dels cursos; 
atenció directa a persones joves (assessorament, consultes, resolució de dubtes via telemàtica i telefònica); gestió de les 
inscripcions/matrícules i baixes de cada acció formativa; gestió i entrega dels certificats a l’alumnat. 

Cursos ofertats per a persones joves de la Ribera Alta durant l’any 2022: 

 Curs de Formació “Educació Emocional i Prevenció del Bullying: tècniques i recursos” (30h). 
Modalitat online no presencial, del 28/02/2022 al 14/03/2022. Total participants: 20 joves. 

 Curs de Formació Permanent “Aula Matinal + Educador/a de Menjador + Manipulador/a d’Aliments” – 4ª 
Edició (34h). Modalitat online no presencial, del 02/05/2022 al 16/05/2022. El curs integra 3 certificats diferents 

per formació. Total participants: 35 joves (màxim). 

 Curs MAT: Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil – 4ª Edició (310h). Modalitat 

presencial (Alberic), del 04/07/2022 al 29/07/2022. Total participants: 35 joves (màxim). 

 Curs DAT: Director d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil – 1ª Edició (310h). 

Modalitat presencial (l’Alcúdia), del 22/06/2022 al 29/07/2022. Total participants: 35 joves (màxim). 

2.7. Participació en els Programes d’Emprenedoria Juvenil Vives Emprende CV (Itinerari #GeneracióIN / 
Concursos-Events Autonòmics Online i Presencials “Emprén i Despega”, en col•laboració amb la Fundació "Acció 
Contra La Fam". 

Itineraris d’Emprenedoria Juvenil on el Departament de Joventut de la Mancomunitat participa com a entitat 

col·laboradora, i que comporta les següents tasques: difusió de l’itinerari i dels concursos autonòmics a cada convocatòria a 
través de xarxes socials i mitjans electrònics; coordinació amb els Serveis d’Informació Juvenil (SIJ) de la Ribera Alta per 
fer arribar la informació a la joventut i la participació de persones joves al programa; participació de l’Equip Tècnic com a 
part del jurat institucional a les fases finals dels concursos autonòmics a la CV i valoració de projectes i idees de negoci de 
joves emprenedors de la comarca. La iniciativa ve possibilitant, des de fa anys, el reconeixement de projectes de 
persones joves a través de premis (valorats en serveis i assessoraments tècnics personalitzats, formació en 
emprenedoria, ajudes d’alta de negoci i accés avantatjós a finançament, entre d’altres aspectes), per a l’impuls i 
desenvolupament de les seues pròpies iniciatives i idees de negoci als municipis que integren la comarca de la Ribera 
Alta. 

 

2.8. Voluntariat Jove. Col·laboració amb entitats de voluntariat dels municipis compresos en l’àrea geogràfica per a la 

promoció del voluntariat. 

Des del Departament es porta a terme el servei de Voluntariat Jove que, en col·laboració amb entitats de voluntariat dels 
municipis de l’àrea geogràfica per a la promoció d’aquest fi, integra els següents programes i activitats: 

2.8.1. Projecte Leader “Life Terra” (Life Terra Ribera), per al voluntariat mediambiental amb joves. 

Des de l’any 2020, a través dels Departaments de Joventut d’ambdues mancomunitats (Ribera Alta i Ribera Baixa), 
l’Àrea d’Educació Ambiental del Consorci de la Ribera i el Departament de Medi Ambient de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, es col·labora conjuntament per a portar endavant el Projecte “Life Terra”, una iniciativa europea de caire 

https://www.youtube.com/watch?v=CkNjDAvX9T0
https://www.accioncontraelhambre.org/es/somosgeneracionin
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mediambiental que pretén plantar i monitoritzar 500 milions d’arbres, un per i per a cada europeu, per a 2025, 
inspirant així a la societat per a l’acció climàtica. Al projecte participen 16 socis de 8 països diferents, (Alemanya, 
Bèlgica, Espanya, Grècia, Itàlia, Països Baixos, Portugal, i la República Txeca). La fundació Volterra Ecosystems, 
S.L lidera la implementació del projecte a Espanya. El projecte té un pressupost de 12.8 M€ i compta amb una 
subvenció de l’UE a través del Programa LIFE del 50%. Té una durada de 5 anys. 

Els Departaments de Joventut d’ambdues mancomunitats s’encarreguen de les següents tasques: difusió del 
projecte; elaboració de documentació; contacte i coordinació amb ajuntaments interessats a participar i concreció 
dels terrenys; i sobre tot la recerca de persones joves voluntàries per a les accions de replantació a la zona de 
la Ribera del Xúquer, entre d’altres. 

2.8.2. Camps de Treball de Voluntariat de l’IVAJ. 

Aquesta activitat consisteix a proporcionar a la joventut, amb la col·laboració de l’IVAJ, informació sobre les 
convocatòries dels Camps de Treball de Voluntariat que oferta aquest, d’interés per a la població jove, així com la 
proposta d’implantació d’un camp de treball de voluntariat a la comarca per a donar a conèixer aquest recurs i 
fomentar la sensibilització i la importància del voluntariat juvenil. 

2.8.3. Projecte de Voluntariat Intergeneracional “Joves i Grans”. 

Aquest projecte es troba actualment en fase de disseny, i es configura per a promoure l’acompanyament de 
persones majors mitjançant la col·laboració de persones joves voluntàries. El projecte es contempla dins de 
les accions del I Pla Jove 2021-2025 de la Mancomunitat, i integra la coordinació amb el Departament de Serveis 
Socials, la UPCCA i el Departament de Salut de la Ribera. Combina la metodologia de l’ApS d’aprenentatge-servei, i 
s’impulsa tant des de la part de foment del voluntariat com des de la promoció de la salut mental i el benestar 
emocional. Es pretén reportar beneficis pel que fa a l’acompanyament de persones grans que es troben en situació 
de solitud mitjançant el voluntariat juvenil, així com benestar emocional cap a ambdues parts en el procés 
d’acompanyament i d’adquisició d’aprenentatge amb les experiències viscudes. 

 

2.9. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos del Programa 
M'Importa de l’IVAJ, o aquells que puguen oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local. 

Des del Departament de Joventut es porta a terme la realització de campanyes de conscienciació, prevenció i sensibilització 
pel que fa a l’educació en valors, mitjançant la seua difusió a les xarxes socials oficials del Departament, IVAJ, centres 
educatius i ajuntaments, a través de publicacions, cartells i mitjans impresos, i de la pàgina web del Departament de 
Joventut. Aquestes s’organitzen en funció de les necessitats detectades entre la població juvenil del territori, utilitzant tant 
els recursos propis com aquells disponibles per part de l’IVAJ i a través d’altres administracions i entitats, especialment les 
de l’àmbit local. Es col·labora en el disseny, realització i difusió de campanyes, a nivell interdepartamental a la pròpia entitat 
(AIC, UPCCA, Serveis Socials, Medi Ambient, Digitalització, etc.), a nivell comarcal amb les àrees de joventut dels 
ajuntaments, amb altres entitats supramunicipals i institucions de l’àrea geogràfica, així com conjuntament mitjançant 
l’IVAJ. Entre les realitzades l’any 2022 destaquen principalment les següents: 

2.9.1. Campanya pel Dia Europeu Salut Sexual i Reproductiva (14/02/2022) i Concurs Jove per a donar a 
conèixer les USSIR (Unitats de Salut Sexual i Reproductiva) de les Mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera 

Baixa. 

2.9.2. Campanyes de Sensibilització per la Igualtat dirigides a joves: Dia Internacional de la Dona 8M 
(08/03/2022), Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència de Gènere 25N (25/11/2022), coordinades entre 
l’Agència d’Igualtat i Convivència i el Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

2.9.3. Campanya de Sensibilització per la Visibilitat de les Persones Trans (31/03/2022). 

2.9.4. Campanya de Conscienciació pel Dia Internacional Contra l'Assetjament Escolar (Bullying) 
(02/05/2022). 

2.9.5. Campanya de Conscienciació pel Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia i el Dia Mundial del 
Reciclatge (17/05/2022). 

2.9.6. Campanya de Sensibilització pel Dia Mundial del Medi Ambient (05/06/2022). 

2.9.7. Campanya de Conscienciació pel Dia de l'Orgull LGTBIQA+ (28/06/2022). 

2.9.8. Campanya de Sensibilització pel Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut (15/07/2022). 

2.9.9. Campanya per a commemorar el Dia Internacional de la Joventut (12/08/2022). 

2.9.10. Campanya de Prevenció "PornFICTION" pel Dia Mundial de l'Educació Sexual (04/09/2022), 

realitzada per l’Equip de Psicòlogues de la Xarxa Jove a les Mancomunitats, en col·laboració amb l’IVAJ. 

2.9.11. Campanya de Prevenció pel Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi (10/09/2022), realitzada per 
l’Equip de Psicòlogues de la Xarxa Jove a les Mancomunitats, en col·laboració amb l’IVAJ. 

2.9.12. Campanya de Conscienciació pel Dia Mundial de la Salut Mental “Dona-li like a la Salut Mental – 
OMS” (10/10/2022), realitzada per l’Equip de Psicòlogues de la Xarxa Jove a les Mancomunitats, en col·laboració 

amb l’IVAJ. 

https://mimporta.info/
https://mimporta.info/
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2.9.13. Campanya de Conscienciació pel Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament a l’Escola 
(03/11/2022). 

2.9.14. Campanya de Prevenció pel Dia Mundial de la Lluita Contra el VIH i la SIDA (01/12/2022). 

2.9.15. Campanyes de Conscienciació pel Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional 
(03/12/2022) i el Dia Internacional dels Drets Humans (10/12/2022). 

 

2.10. Carnet Jove. Promoció del coneixement i l’adhesió, i l’accés de la població jove. 

Des del Departament de Joventut es promou el coneixement i l’adhesió, i es facilita l’accés de la població jove. Des de 
l’any 2020 el Departament de Joventut de la Mancomunitat està constituït com a Punt d’Emissió del Carnet Jove, 
mitjançant un conveni de col·laboració amb l’IVAJ, per a l’expedició d’aquest a persones joves de l’àrea geogràfica, oferint 
així un Servei Comarcal d’Emissió per als diferents ajuntaments de la comarca, sobre tot per a aquells que no disposen 
d’un punt d’emissió propi. Aquesta acció implica les següents tasques: 

- Contacte periòdic amb l’IVAJ per a gestió dels carnets i adquisició de material. 

- Elaboració de cartells publicitaris i difusió de campanyes informatives sobre el Carnet Jove. 

- Contacte via telemàtica i presencial amb joves per a l’emissió de carnets i aportació de documentació. 

- Registre d’alta de cada Carnet Jove expedit i realització de la liquidació mensual d’emissions a la plataforma 
corresponent de la Generalitat, d’acord amb les indicacions de l’IVAJ. 

- Enviament de documentació i coordinació periòdica amb el Departament de Carnet Jove de l'IVAJ. 

A més a més d’aquestes, com a part del treball continuat, l’any 2022 també s’ha realitzat: 

-La gestió del Protocol d’Actuació per a l’expedició i gestió del Carnet Jove als diferents municipis que integren la 
Ribera Alta. 

 
-Assessorament i orientació als municipis i joves respecte al Servei d’Emissió. 

-La tramitació del Carnet Jove Digital (online) a persones usuàries, per primera vegada, a més a més del propi punt físic 
d’emissió del Carnet Jove ubicat a la Seu de la Mancomunitat. 

 

 

2.11. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i presentació de bones 
pràctiques en les convocatòries que duga a terme l’IVAJ. 

Des del Departament es realitza la detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local, i la presentació 
d’aquelles pròpies en les convocatòries que duga a terme l’IVAJ. Durant l’any 2021 s’ha presentat davant l’Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ) bones pràctiques de l’Àrea de Joventut, com ara: 

 Projecte de Benestar Emocional d’Intervenció Grupal ENTRE JOVES, implementat al municipi de La Pobla 

Llarga a la seua 1ª edició i presentat com a bona pràctica davant l’IVAJ (dossier del projecte, difusió a seminaris 
i conferències de salut i joventut, elaboració d’un vídeo-reportatge del programa, etc.). 

 El Servei #BnestarJove: Servei d'orientació i assessorament emocional per a joves. 

 El Grup de Treball Intersectorial “Promoció de la Salut Emocional en Joves”, fruit de la coordinació entre el 

Departament de Salut de la Ribera, Salut Pública d’Alzira, les USSIR, la UPCCA i el Departament de Joventut. 

 El V Fòrum Jove de la Ribera Alta 2022, com exemple de bona pràctica per al foment de la 

participació juvenil, amb rècord històric de participació (107 persones joves). 

 El Programa d’Oci Educatiu CAMINA JOVE, amb alternativa d’oci educatiu saludable per al coneixement del 

patrimoni natural i cultural de la comarca, alhora que es promou la salut entre la població jove. 

2.12. Benestar Emocional.  

2.12.1. Iniciatives de promoció de la salut mental i de foment de l'autoconeixement i l’autoestima. 

 

#BnestarJove: Servei d'orientació i assessorament emocional joves 12-30 anys, amb atencions a persones joves 

usuàries a les diferents poblacions de la Ribera Alta. 
Disseny i implementació del Projecte de Benestar Emocional d’Intervenció Grupal ENTRE JOVES (amb 10 
sessions d’intervenció amb grups de joves). 

Vídeo reportatge Projecte ENTRE JOVES 
Projecte Mapa JoBe: Mapa d'actius de salut i benestar en població jove (Departament de Salut de la Ribera, 

Salut Pública, UPCCA Carcaixent i Sueca i Departaments de Joventut de la Mancomunitat, Carcaixent i Sueca). 

Campanya de Prevenció "PornFICTION" pel Dia Mundial de l'Educació Sexual (04/09/2022), 
realitzada per l’Equip de Psicòlogues de la Xarxa Jove a les Mancomunitats, en col·laboració amb l’IVAJ. 
Campanya de Prevenció pel Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi (10/09/2022), realitzada per 

l’Equip de Psicòlogues de la Xarxa Jove a les Mancomunitats, en col·laboració amb l’IVAJ. 
Campanya de Conscienciació pel Dia Mundial de la Salut Mental “Dona-li like a la Salut Mental – OMS” 
(10/10/2022), realitzada per l’Equip de Psicòlogues de la Xarxa Jove a les Mancomunitats, en col·laboració amb 

l’IVAJ. 

https://joventut.manra.org/carnet-jove/
https://joventut.manra.org/carnet-jove/
https://joventut.manra.org/benestar-jove/
https://www.youtube.com/watch?v=PLo4AWAeA3M
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I Jornada Internacional de XarxaSalut: Salutogènesi, generant salut des dels nostres municipis. Presentació 

del projecte ENTRE JOVES, projecte MAPA JOBE i projecte de Criança Positiva amb mares i pares joves amb 
fills/es de 0 a 6 anys. 
Coordinació periòdica amb el Grup de Treball Intersectorial "Promoció Salut Emocional en Joves". 

2.12.2. Accions de prevenció de trastorns emocionals, de comportament o alimentaris i de conductes 
addictives o de risc. 

 

Servei #BnestarJove. Servei d'Orientació i Assessorament Emocional per a Joves. Atencions directes i suport 
emocional a persones joves d’entre 12 i 30 anys dels municipis de la Ribera Alta (01/01/2022 - 31/12/2022). 

Disseny i implementació del Projecte de Benestar Emocional d’Intervenció Grupal ENTRE JOVES (amb 10 

sessions d’intervenció amb grups de joves, 01/2022 - 07/2022). 
Pla de millora per replicar el Projecte de Benestar Emocional d’Intervenció Grupal ENTRE JOVES a altres 
municipis de cara a properes edicions (09/2022 - 12/2022). 
Implementació Projecte Criança Positiva: Escoles de Pares i Mares Joves (Carlet, 6 sessions, 24/05/2022 - 

21/06/2022). 

Implementació Projecte Criança Positiva: Escoles de Pares i Mares Joves (Alberic, 6 sessions, 

08/11/2022 - 21/12/2022). 
Disseny Projecte Intergeneracional d'Acompanyament Emocional mutu "Joves i Grans". 

 

2.12.3. Assessorament i formació a les persones que treballen amb joves en el territori. 

 

Realització de visites a les Unitats de Salut Sexual i Reproductiva (USSIR) i formació per a professionals 
Joventut de la Ribera Alta, en coordinació amb l’àrea de Salut). 
Elaboració del Concurs Jove USSIR, per a donar a conèixer el recurs i els seus serveis entre la població jove. 

Presentació de contingut sobre agressions sexuals múltiples: aprox. a la realitat per a professionals joventut de l’àrea 
de les Riberes i La Safor, i també amb persones joves. 
Revisió i actualització repositori de recursos (UPCCA, Joventut i Salut): ferramenta PADLET. Difusió i 
comunicació Projecte ENTRE JOVES (jornades, conferències, congressos, etc.). 
Participació del Departament al Blog "Viure en Salut", en col·laboració amb l’àrea de Salut: publicacions i 

articles sobre pornografia i adolescència, o l’acompanyament de l’adolescència (Dep. de Salut de la Ribera i 
Joventut). 

 

3. FUNCIONS D’INFORMACIÓ. 

Funcions d’informació juvenil sobre activitats i temes d’interés per a les persones joves: 

3.1. Participació, d’acord amb l’IVAJ, en les activitats de joventut (fires, congressos, trobades, etc.) que 
s'organitzen en l'àrea geogràfica. 

3.1.1. Reunions amb l’IVAJ, en sessions i en les reunions presencials o per videoconferència, de coordinació 
de la Xarxa Jove (mensualment). 

3.1.2. Participació i assistència a totes les reunions per videoconferència convocades per part de l’IVAJ, i 
participació quant a l’assessorament i resolució de dubtes del Departament per part del Lot 1 i el Lot 3. En aquestes 
reunions s’ha participat per part de l’Equip Tècnic del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta amb l’objectiu d’afavorir el correcte desenvolupament i compliment de les funcions a realitzar en matèria de 
joventut (anualment). 

3.1.3. Realització de cursos de formació TEMA JOVE de l’IVAJ i de l’APJCV (Associació de Professionals 
de Joventut de la Comunitat Valenciana) convocats al llarg de l’any 2022, en la seua modalitat online i 
presencial, per a l’adquisició de més formació i especialització quant a la implementació de les funcions a realitzar al 
Departament de Joventut de la Mancomunitat: 

- Curs TEMA JOVE: Sociologia i joventut: Aprenent a tolerar la frustració a través de les activitats d’oci educatiu. 

- Curs TEMA JOVE: L'Institut Valencià de la Joventut: Cos Europeu de Solidaritat. 

- Curs TEMA JOVE: Unitats de Prevenció Comunitària en conductes addictives UPCCA. 
 

- Curs TEMA JOVE: Oportunitats i amenaces de la digitalització en la vida de joves i adolescents. 

- Curs APJCV: La influència del clima d'odi en la joventut espanyola: indicis i recomanacions. 

3.1.4. Participació i assistència a trobades, jornades, conferències, seminaris, congressos, etc., convocats 
per l’IVAJ i/o altres entitats relacionades amb el treball en Joventut: 

- I Jornada “Gènere i Conductes Addictives”. Agència d’Igualtat i Convivència, UPCCA de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta (l’Alcúdia). 

- Jornada sobre Educació Emocional en població jove i adolescent. Florida Universitària (Catarroja). 
 

- I Jornada Internacional de XarxaSalut: Salutogènesi, generant salut des dels nostres municipis. Conselleria de 

https://laribera.san.gva.es/blog/
https://joventut.manra.org/%f0%9f%a7%a0-i-jornada-internacional-de-xarxasalut-salutogenesi-generant-salut-des-dels-nostres-municipis-%f0%9f%a7%a0/
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Sanitat Universal i Salut Pública, Fundació Fisabio, XarxaSalut (València). 

 
- Congrés de Joventut “Polítiques Post Z”, per a professionals de joventut de la Comunitat Valenciana. Institut 
Valencià de la Joventut (Complex Esportiu Cultural “La Petxina”, València). 

 

3.2. Seguiment, avaluació i informe de les activitats, campanyes, actuacions i recursos que es  realitzen. 
 Atenció directa a joves en municipis que no disposen d’accés a serveis d'informació juvenil. 

3.3. Informació, assessorament i col·laboració amb els responsables de joventut i els serveis d'informació 
dels municipis de la comarca. 

3.4. Actuacions que tendisquen al foment de la participació de les persones joves en la selecció, l’elaboració, 
el tractament i la difusió de la informació. 

3.4.1. Elaboració i disseny de material de difusió, campanyes, cartells i publicacions de manera diària per a la 
difusió de la informació d’interés juvenil amb la pàgina web i ferramenta de disseny CANVA. 

3.4.2. Creació d’una pàgina web específica del Departament de Joventut amb subdomini 
https://joventut.manra.org/ per a la incorporació de tot el contingut actual de l’àrea de Joventut de la 
Mancomunitat, procedent dels diferents programes, projectes, serveis, recursos, campanyes, notícies i activitats 
pròpies. 

3.4.3. Actualització periòdica de dades, informació i recursos a l’apartat del Departament de Joventut a la 
pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta ( https://www.manra.org/joventut/ 
) per a la difusió d'informació d’interés sobre el Departament de Joventut, funcions a desenvolupar, documents i 
enllaços d'interés, informació de contacte, classificació dels recursos i Serveis d’Informació Juvenil (SIJ), ja siguen 
Centres d’Informació Juvenil (CIJS) o Punts d’Informació Juvenil (PIJS) a la comarca de la Ribera Alta. 

3.4.4. Actualització, preparació i impressió de noves Carteres de Serveis i Recursos del Departament de 
Joventut per a la seua presentació pública, mitjançant reunions presencials a cada municipi, amb els ajuntaments 

de la comarca, regidories de joventut, personal tècnic i població jove de la Ribera Alta. 

3.4.5. Creació d’un Butlletí Informatiu de Joventut “JOVENTUT RIBERA ALTA” específic del Departament 
per a tota la població jove de la comarca, de caràcter bimensual, amb l’objectiu de canalitzar i apropar tot tipus 
d'informació d'interés juvenil, així com aquells projectes, activitats, programes, serveis i recursos que des del 
Departament de Joventut de la MRA (i altres entitats) es porten endavant. 

 Butlletí nº 1: SETEMBRE – OCTUBRE 2022. 

 Butlletí nº 2: NOVEMBRE – DESEMBRE 2022. 

 Butlletí nº 3: GENER – FEBRER 2023. 

3.4.6. Gestió diària i periòdica dels comptes oficials a les xarxes socials del Departament de Joventut de la 
Mancomunitat per a la difusió d'informació d'interés juvenil i assessorament sobre activitats, educació i formació, 

cursos, ocupació, beques, notícies, tramitacions, recursos, campanyes, programes i projectes, convocatòries, Carnet 
Jove, activitats de voluntariat, activitats per a joves realitzades des de l'IVAJ i també des de la Mancomunitat, etc.: 

- INSTAGRAM: @joventut_riberaalta 

- FACEBOOK: Joventut Ribera Alta / Mancomunitat Ribera Alta 

- TWITTER: @joventutMRA 

- TIK TOK: @joventut_riberaalta 

3.4.7. Difusió d’enquestes entre la joventut per a la detecció d’interessos i demandes quant a activitats per 
a joves i la seua implementació al territori (cursos, tallers, oci educatiu, activitats, propostes, trobades comarcals, 
iniciatives, etc.). 

3.4.8. Creació de grups de treball comarcals amb corresponsals juvenils de l’àrea geogràfica, en 
coordinació amb el personal tècnic de joventut dels respectius municipis, per a promoure la participació de les 

persones joves en la selecció, elaboració, tractament i difusió de la informació. 

3.4.9. Difusió de tota la informació d'interés juvenil entre les persones joves de l’àrea geogràfica, sobre tot 
a través dels ajuntaments, Centres d’Informació Juvenil (CIJS) i Punts d’Informació Juvenils (PIJS) dels 
diferents municipis de la comarca, comptant amb la implicació de joves corresponsals juvenils que 
participen de manera activa als IES, per a fer arribar tota aquesta informació quant a activitats, recursos, 

campanyes, programes i projectes per a la joventut del territori, etc., a tota la resta de la població jove de la comarca. 
Es tracta d'una actuació de coordinació per al foment de la participació de les persones joves en la selecció, elaboració, 
tractament i difusió de la informació, amb l'objectiu d'afavorir així la comunicació entre les i els joves i l'administració 
pública. 

 

http://congresjoventut.info/index.html
https://joventut.manra.org/
https://www.manra.org/joventut
https://joventut.manra.org/serveis-dinformacio-juvenils/
https://joventut.manra.org/serveis-dinformacio-juvenils/
https://manra.us10.list-manage.com/subscribe?u=7bd7b2ecdf309bb90da7c94d9&id=8338d17d72
https://mailchi.mp/d5ef613a2f1e/butllet-1-format-quadrat-colors-11830987?e=b2786a7c7d
https://us10.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=7bd7b2ecdf309bb90da7c94d9&id=c72f2d8204
https://mailchi.mp/ee1524359773/butllet-1-format-quadrat-colors-12384663?e=b2786a7c7d
https://www.instagram.com/joventut_riberaalta/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066677990990
https://www.facebook.com/mancomunitat.riberaalta
https://twitter.com/JoventutMRA
https://www.tiktok.com/%40joventut_riberaalta
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1.11. Departament de Digitalització del Patrimoni  
 
 
El departament de Digitalització de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha estat digitalitzant durant 2022 diferents elements del 

patrimoni de la comarca per a la seua difusió i preservació digital, sent ja més d’uns 70 d’elements els que els poden consultar 

a la web de patrimoni riberana.es. 

La web compta amb versions en valencià, castellà, anglés i francés. 

 

Objectiu principal del departament: 

Difusió i preservació del patrimoni dels municipis de la Ribera. 

Contribució a la millorar l’accés universal i telemàtic al patrimoni local, de manera oberta i lliure. 

Posicionar la Mancomunitat de la Ribera Alta i el seu projecte “Riberana” com a un referent en la digitalització del patrimoni. 

 

Mitjans del departament:  

Mitjans humans:  

● Coordinador del departament. 

● Tècnic en fotografia, video i so 

● Tècnica en màrketing 

● Tècnica en comunicació 

● Documentalista 

Mitjans tècnics:  

● Ordinadors per a edició fotografies i vídeos. 

● Software 3D 

● Software edició fotogràfica, vídeo, maquetació. 

● Software infografies per a publicació en xarxes.  

● Càmera fotogràfica. 

● Càmera 360 graus compacta. 

 

Participació en projectes europeus: 

Projecte Interreg Europe CD ETA - extensió Add on (30.09.2021 - 30.10.2022) 

Reunions trans-nacionals telemàtiques. Bones pràctiques context covid 19.  

 

Elements publicats en 2022: 

Quadre activitats 

Elements 3D  10 

Vídeos 360 graus 8 

Entrevistes Arxiu de la Paraula Viva 2 

Visites Virtuals 4 

Torres digitalitzades 3 

Exposicions organitzades 1 

Mapa pilot interactiu 3D 1 

Webinar Study Visit 1 

Reportatges sobre digitalització 3 

Arxiu Audiovisual. Tele Carlet. Cintes digitalitzades 24 

 

Descripció: 

10 Elements 3D nous publicats i difoses a través del compte premium amb que compta Riberana, oferit de manera gratuita 

per la Plataforma Sketchfab.com. Aquesta plataforma va entregar a la Mancomunitat de la Ribera Alta un compte Premium 

gratuït donada la tasca com a administració pública en la promoció i difusió lliure del patrimoni donant un accés universal al 

contingut. 

1. Ermita de Sant Roc de Ternils (Carcaixent) 

2. Ermita de Sant Bernat (Carlet) 

3. Estendard milícies ciutat Alzira (dins la visita virtual al MUMA Alzira) 
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4. Escultura de carrer “Callejeros” 

5. Maces d’argent de la ciutat d’Alzira 

6. Monument al cofrade i al tambor 

7. Pedestal romà segle II Carcaixent (dins la visita virtual al Palau de la Marquesa) 

8. Tondo de Carreres 1815 Carcaixent (dins la visita virtual al Palau de la Marquesa) 

9. Escultura “la meua filla Rosa”. Leonardo Borràs. Dins de la visita virtual al Museu Valencià de la Festa) 

10. Bateria napoleònica de Gavarda 

 

Descripció 

ERMITA DE SANT ROC DE TERNILS. CARCAIXENT. 

El departament de Patrimoni - Riberana ha digitalitzat mitjançant dues tècniques, 3D per a l’exterior de l’edifici, visita virtual 

amb imatges 360 del seu interior, d’aquest edifici “ermita de Sant Roc de Ternils” situat en Carcaixent, de propietat municipal. 

Ermita de reconquesta, segle XII, declarada Bé d'Interés Cultural (BIC).  

La visita virtual compta, al seu temps, amb alguns elements digitalitzats en 3D com el pedestal romà o el Tondo de Carreres.  

 

ERMITA DE SANT BERNAT. CARLET. 

Com l’ermita de Sant Roc, està digitalitzat el seu exterior en 3D i l’interior amb visita virtual 360. Disponible al web de 

Riberana. Són les primeres dues ermites d’una sèrie de 8 que seran incorporades a l’exposició “Ermites de la Ribera” en 2023. 

L’ermita de Carlet és Bé d’Interés Local i està en tràmit la seua declaració com a BIC. 

 

ALTRES ELEMENTS 3D 

Noves escultures 3D han estat afegides a la web de Riberana, dins de la fitxa del Museu d’Alzira, relacionades amb el 

patrimoni local. Gràcies a l’experiència i formació en el departament, s’ha realitzat millores en la execució de digitalitzacions 

fotogramètriques.  

Exemples:  

 

MONUMENT AL CONFRARE I AL TAMBOR (ALZIRA)  

Escultura de carrer en bronze (2018. Xavier Soro) com a commemoració a de declaració de la Tamborada d’Alzira com a 

patrimoni immaterial de la UNESCO. 

MACES D’ARGENT (ALZIRA) 

Segle XVI. Símbol d’autoritat i atribut de dignitat. Amb l’escut d’Alzira a la part superior, utilizades per a diferents actes públics 

de la vila. 

ESTENDARD DE MILÍCIES DE LA CIUTAT D’ALZIRA 

Brodat a dues cares, amb corbatins i amb el símbol de l’ordre de cavalleria, confeccionat amb vellut verd sobre el qual està 

brodat en relleu un escut d’Espanya d’època borbònica per l’anvers, i el de la ciutat d’Alzira pel revers.  

ESCULTURA La meua filla Rosa. Leonardo Borràs. 

Bust de Rosa. Autor: Leonardo Borràs, realitzat en Terracota. Exposició dedicada a l’escultor d’Algemesí, al museu valencià 

de la Festa. 

BATERIA NAPOLEÒNICA. GAVARDA 3D  

3D de la Bateria Napoleònica, construcció defensiva militar del segle XVIII. Este fortí defensiu fou construït per l’exèrcit francés 

en la Guerra de la Independència, al voltant de l’any 1813.  

 

VÍDEOS 360: 8 

1. 1 Tamborada d’Alzira (Patrimoni UNESCO) 

Vídeo 360 de la Tamborada d’Alzir en el seu 30 aniversari. Té el seu origen en les celebracions de la Setmana Santa i estan 

declarades com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per l’UNESCO. 

 

https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=1155
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=330
https://sketchfab.com/3d-models/monument-al-confrare-i-al-tambor-alzira-306cbc5a2131489ca5514f5332875653
https://sketchfab.com/3d-models/maces-dargent-de-la-ciutat-dalzira-e509615bc4274985b441aa7a313bdbaf
https://sketchfab.com/3d-models/estendard-de-milicies-de-la-ciutat-dalzira-f9be7329d34f4687917772b22c83d0bc
https://skfb.ly/osp8N
https://skfb.ly/osp8N
https://skfb.ly/osp8N
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=70
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=1163


MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

 
37 

2 - 7: Vídeos subjectius 360 de la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2022. Vídeos gravats amb càmera 360 graus. Durant el 

transcurs del vídeo, els usuaris poden desplaçar-se en un radi de 360 graus, compatible amb ulleres VR per a experiència 

més immersiva.  

2. Nova Muixeranga des de dins (Torre humana). 

3. Nova Muixeranga Punt de Vista punt a la Torre. 

4. Bastonets vídeo subjectiu 360 graus. Mare de Déu de la Salut. 

5. Entrada de la mare de Déu de la salut vídeo 360 graus. 

6. Muixeranga plaça Major 

7. Tornejants preparats a la plaça 

8. Descens del Xúquer LIX edició Alzira – Algemesí 

Video en 360 del Recorregut popular del 59 Descens del Xúquer. El recorregut de 5 kilòmetres parteix des d'Alzira, passant 

per la connexió amb l'afluent Riu Verd i arribant a Algemesí. Organitzat pel Consorci de la Ribera juntament amb la Federació 

de Piragüisme de la Comunitat Valenciana i els clubs Escúter Club d’Algemesí, Club de Piragüisme Sueca, Peña Piragüista 

Antella i Ajuntament d’Alzira. 

 

ENTREVISTES PUBLICADES  Sèrie: Arxiu de la Paraula Viva. 2 

1. Vicenta Ribera, Guadassuar 

Entrevista a Vicenta Ribera Vidal (1929) on compta les seues vivències al poble de Guadassuar, des de la seua infància, les 

festes, el treball a un magatzem de fruita, i la verema a França. 

2. Esmaltina Chasán Cerveró (1934) 

Entrevista a Esmaltina Chasán Cerveró (1934), realitzada per la televisó de Monterrat per la publicació del llibre biogràfic “La 

pequeña española” sobre la seua infància al poble la fugida a França en acabar la guerra civil espanyola, i la seua vida a 

França. 

 

VISITES VIRTUALS 4 

1. Llavador d’Alzira (Ajuntament d’Alzira) 

Visita virtual pel Llavador municipal de l'Alquerieta construït durant la Guerra Civil Espanyola (1937). Bé de Rellevància Local 

(BRL). Espai museïtzat per l’Ajuntament d’Alzira. 

2. Museu Valencià d’Història Natural (Alginet) 

Visita Virtual 360º al Museu Valencià d’Història Natural, ubicat a Alginet. El museu disposa d'un total de 10  col·leccions i al 

voltant d'un milió d'exemplars, es pot contemplar tot tipus d'animals, actuals i fòssils, des del Paleozoic fins al Cenozoic.  

3. Vila Romana (l’Ènova) 

Patrimoni més antic present a la web de Riberana sobre patrimoni de la Ribera Alta. Recorregut 360 per l'Énova, TERRA 

IUNIANA, amb les espectaculars pedreres de marbre i els rodaments mil·lenaris de carro d'època ibero-romana. 

4. Ermita de Sant Roc de Ternils (Carcaixent) 

Visita virtual de l’interior de l’ermita de Sant Roc, exterior digitalitzat en 3D. 

5. Palau de la Marquesa (Carcaixent) 

Visita virtual a l’edifici del segle XVIII, conegut popularment com el «Palau de la Marqueseta». Va ser objecte d'una gran 

reforma estructural i decorativa en el segle XIX, la qual li va proporcionar el seu aspecte actual.  Destaca per les pintures 

murals i la col·lecció ceràmica, amb els paviments, els plafons i els panells decorats amb diferents escenes i, especialment, la 

magnífica cuina. 

 

3 TORRES DIGITALITZADES (ANTELLA, ALFARP, TORRE DELS COLOMS) 

Digitalització en 3D mitjançant Fotogrametria amb vol aeri i Dron de 

Torre d’Antella (BIC. Segle XII. Integrada en palau senyorial i actualment vivenda particular),  

Torre d’Alfarp (BIC. Segle XII. Dins del nucli urbà. Museïtzada per l’ajuntament d’Alfarp),  

i torre dels Coloms. (BIC. Segle XV. Monestir de Santa Maria de la Murta. Finalitat defensiva) per a integrar-les en la sèrie i 

exposició “Les Torres de la Ribera”.  

Vídeos divulgatius de la història de les 3 Torres. 

 

https://youtu.be/sxwMzUJFBN4
https://youtu.be/cyvDUIRd-7I
https://youtu.be/cyvDUIRd-7I
https://youtu.be/ey6_TsXt9i8
https://youtu.be/TzLzHdH4yb4
https://youtu.be/6QezdDlRLCE
https://youtu.be/kfmkc4YV7nI
https://youtu.be/zkoHKqlrKac
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=387
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=389
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=372
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=380
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=161
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=141
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=181
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1 EXPOSICIÓ 

1. Les Torres de la Ribera. Mercat d’Algemesí. Inauguració: 4 de març 2022 

Impressió 3D i integració del projecte de Patrimoni cultural “Torres Àrabs”, com Benifaió (Torre de la Mussa, Torre de la 

Plaça), Llombai (Torre de l'Alèdua), Castell de Montroi, Torre Antella, Torre d’Alfarp, Torre d’Antella, Torre dels Coloms 

(Alzira). Es realitzà una presentació pública amb convocatòria als mitjans de comunicació i amb la presència d’alcaldes i 

representants i tècnics de patrimoni. Va comptar amb la introducció teòrica del professor de la UPV Pablo Rodríguez Navarro, 

amb una contextualització de la construcció i existència d’aquestes Torres. 

L’exposició itinerant ha estat traslladada ara al MUMA museu d’Alzira, sent reinaugurada el passat dia 19 de desembre. 

 

PROJECTE PILOT MAPA 3D INTERACTIU 

El pilot “Mapa interactiu 3D de Torres de la Ribera” desenvolupat per MANRA coordinat per l'Euroregió Pleven-Olt en el marc 

del complement del projecte Interreg Europe CD-ETA. Es va dur a càrrec una formació en línia a 2 tècnics de la Mancomunitat 

de la Ribera Alta en procesos digitals com fotogrametria, integració en maps i aplicacions web. El mapa interactiu inclou 

diferents torres àrabs de la Ribera (segles IX-IX) en tres dimensions, integrades al mapa, amb informació multimèdia 

interactiva. 

 

ARXIU AUDIOVISUAL. TELE CARLET 

24 cintes digitalitzades. 

20 vídeos en Canal Tele Carlet de Youtube, amb descripció i publicació en xarxes socials.Ajuntament de Carlet i la 

Mancomunitat de la Ribera Alta han engegat la digitalització de l'arxiu audiovisual de l'extinta Tele Carlet, que corria el risc de 

desaparèixer. 

 

La feina implica rescatar més de dues mil cintes que contenen les més de dues dècades d'història de la televisió local (1989-

2012). El president de la mancomunitat, Txema Peléz, ha destacat la importància de preservar un material que és "patrimoni 

de Carlet, però que també forma part de l'acerb cultural de la Ribera". Per part seva, l'alcaldessa de Carlet, Lola Navarro, ha 

posat de rellevància la necessitat d'«una feina per recuperar la nostra memòria, que quedarà per sempre». 

 

El material digitalitzat, que inclou noticiaris, entrevistes, reportatges, transmissions esportives o sessions del ple, quedarà 

disponible per a la consulta de qualsevol persona a través de la plataforma Riberana o del canal de YouTube de la mateixa 

mancomunitat. 

 

1 WEBINAR organitzat  

“The Experience of Riberana”. Study Visit. 120 minuts. 

El 2 de març del 2022, es va realitzar a la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta, un event en format online i en directe, 

obert, amb l’assistència dels participants del projecte CD-ETA-Interreg Europe, anomenat STUDY VISIT «The experience of 

Riberana: Digital heritage preservation and dissemination by the local administration». Els seus objectius eren la metodologia 

de Riberana i l’experiència dels col·laboradors (museus, rutes i espais naturals, autors…), amb una mostra dels nostres 

treballs de digitalització realitzats per a apropar apropar el patrimoni a la població durant els confinaments. 

REPORTATGES: 3 (dins del contingut del webinar “The Experience of Riberana”. Study Visit. 

1. Reportatge digitalització museu de la Festa 

2. Reportatge digitalització rutes naturals de Riberana 

3. Reportatge digitalització museu MUMA 

 
TELECARLET ARXIU AUDIOVISUAL 

Canvi de format, digitalització, preservació digital de 24 primeres cintes (anys 1989-1990) de l’arxiu de Tele Carlet. TeleCarlet 

va ser una televisió local municipal a Carlet (1989 - 2012). El seu arxiu audiovisual municipal està composat per unes 2000 

cintes VHS amb tot tipus de programes: notícies, reportatges, documentals, entrevistes, festes, concursos, etc. En la fase pilot, 

s’han digitalitzat unes 24 cintes ara disponibles online, en la web, youtube i per a descàrrega telemàtica.  

https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=19
https://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=1166


MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

 
39 

 

2.- SERVEIS OPCIONALS O VOLUNTARIS 
    

 
2.1.- Servei de recollida i transport de residus  
 
Objecte:  
La finalitat d’aquest servei és la recollida i transport a la planta corresponent de tractament de diferents fraccions de residus 
generats als municipis adherits al Servei de Recollida Selectiva i Transport de Residus de la nostra comarca.  
Tipus de residus recollits mitjançant este servei: 
Dintre del servei es recullen mitjançant contenidors específics, es transporten i es gestionen els següents residus: 

1- Fracció resta. 

2- Envasos Lleugers. 

3- Paper i Cartó. 

4- Fracció orgànica. 

5- Fracció Vidre. 

6- Roba Usada. 

1- Servei Mancomunat de recollida de residus. Modalitats. 
La necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte de recollida mancomunada es justifica en l'acompliment d'una competència 
pròpia atribuïda per la Llei 5/2022 de 29 de novembre, de la Generalitat, de Residus i Sòls contaminats per al foment de l’ 
economia circular de la Comunitat Valenciana,  als municipis en la recollida dels residus domèstics, sent el contracte 
administratiu de serveis el que permet, davant l'absència de mitjans materials i personals, a l'administració auxiliar-se de la 
iniciativa privada per a executar la competència. La justificació del contracte obeeix la necessitat de prestar el servei públic de 
recollida de residus d’una manera eficaç i beneficiant-se de les economies d’escala pot fer possible oferir un servei de qualitat 
a major nombre de ciutadans a un preu competitiu. 
La Mancomunitat dintre de la fase d’implantació va informar als habitants dels diferents municipis del procés de separació en 
origen i l’aportació dels residus de manera adequada als equipaments, centres educatius i a activitats econòmiques del 
municipi. Amb l’actual sistema de recollida, es poden diferenciar tres tipus de modalitat de recollida: 
 
Modalitat de recollida Porta a Porta de totes les fraccions, excepte vidre. 
Modalitat de recollida per contenidors i contenidors temporals. 
Modalitat de recollida d’envasos lleugers i paper-cartó en contenidors. 

 
1.1 - Modalitat de recollida Porta a Porta de totes les fraccions. (PaP). 
Model basat en el sistema porta a porta per a les fraccions de resta, orgànica, paper i cartó i envasos lleugers d’origen 
domèstic i comercial assimilable a domèstic. 
La recollida “porta a porta” es durà a terme mitjançant cubells personalitzats i identificats per cada generador, per a totes les 
fraccions, disposats amb un tag RFID UHF passiu que porta gravat un codi per a la identificació de l'usuari. Dit codi a més està 
imprès en el recipient subministrat en format alfa-numèric. 
A les àrees d’aportació, d’accés lliure o restringit, es recollirà mitjançant contenidors de càrrega posterior i càrrega superior les 
fraccions de resta, orgànica, paper i cartró i envasos lleugers d’origen domèstic depositades a estes àrees.  

a. Les àrees d’aportació d’accés restringit seran utilitzades pels veïns/es que per algun motiu específic i puntual no 
puguen depositar els residus pertinents en el punt designat al seu habitatge. Així com pels veïns/es de les 
urbanitzacions i disseminats que s’indiquen per la Mancomunitat.  
 
b. Les àrees d’aportació d’accés lliure seran utilitzades tant pels veïns/es com per als usuaris eventuals (visitants d’un 
dia).  
 
c. Les àrees d’aportació podran estar tancades i tindran disponibilitat les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. L’accés 
podrà ser mitjançant targeta electrònica individualitzada i intransferible de manera que l’usuari s’identificarà cada cop 
que faça ús de la instal·lació. 
 
d. Cadascuna de les àrees d’emergència i àrees d’aportació de cada municipi seran analitzades per tal de trobar el seu 
millor emplaçament. 

 
 Recollida de residus voluminosos.  

a. Es recolliran amb una freqüència mensual per a cada municipi. 
b. Els residus voluminosos, prèvia cridada al telèfon pels ciutadans, els hauran de deixar al portal de l’habitatge o a 
la ubicació més accessible que s’indique per la Mancomunitat. 
 

1.1.1 Sistemàtica de la recollida porta a porta de residus domèstics i assimilables 
a) Fracció orgànica: Cubell de 20 litres marró identificat amb TAG RFID i amb el codi associat a la fracció i a l’habitatge.  
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b) Envasos lleugers: Cubell de 40 litres identificat amb TAG RFID amb el codi associat a les fraccions i a l’habitatge amb 
bossa de plàstic. Aquest cubell ambivalent pel lliurament dels envasos, s’utilitzarà també pel lliurament, en dies diferents, del 
paper i cartó i resta.  
c) Paper i cartó: Cubell de 40 litres identificat amb TAG RFID amb el codi associat a les fraccions i a l’habitatge sense bossa 
de plàstic. Aquest cubell ambivalent pel lliurament del paper i cartró, s’utilitzarà també pel lliurament, en dies diferents, dels 
envasos lleugers i resta. 
d) Resta: Cubell de 40 litres identificat amb TAG RFID amb el codi associat a les fraccions i a l’habitatge amb bossa de plàstic. 
Aquest cubell ambivalent pel lliurament de la fracció resta s’utilitzarà també pel lliurament, en dies diferents, dels envasos 
lleugers, paper i cartó. 
 
1.1.2 Dates d’implantació del nou servei 
El sistema Porta a Porta de la Mancomunitat compta en l’actualitat amb 9 municipis. Les dates d’inici en cadascun dels 
municipis d’aquest nou sistema varien segons la fase d’implantació: 
 

Fase Municipis Data Inici PaP 

1 Alcàntera i Càrcer 11/04/2021 

2 Antella i Sumacàrcer 21/04/2021 

3 Sant Joanet , Manuel i La Barraca d’Aigües Vives 03/05/2021 

4 Alfarp i Llombai 16/05/2021 

Tabla 1. Implantació del PaP per municipis. 
 
1.2 - Modalitat de recollida per contenidors. 
Model basat en àrees d’aportació integrades en “illes” de contenidors. Els contenidores que poden haver-hi són de: iglú per a 
vidre (el manteniment i la recollida s’encarrega ECOVIDRIO), contenidor de càrrega superior d’envasos lleugers, contenidor de 
càrrega superior paper i cartó, contenidor de càrrega posterior de la fracció resta i contenidor de càrrega posterior fracció 
orgànica.  
Els contenidors podran tindre un sistema de control d’accés per als usuaris.  
Els bolquers i productes d’higiene íntima s’arreplegaran juntament amb la fracció restà.  
Els contenidors utilitzats són de les següents característiques: 

a. Càrrega superior amb doble argolla de 3.000 i 4.000 litres: Envasos lleugers i paper/cartó. 
b. Càrrega posterior de 800 a 1.100 litres: Fracció resta i fracció orgànica.  
 

1.2.1 - Modalitat de recollida de contenidors temporals (Trau i Posa). 
Per al municipi de Carcaixent el sistema de recollida de residus es farà d’acord amb la col·locació de “illes” de contenidors a 
partir de la vesprada, per a que els usuaris puguen depositar les bosses en el contenidor corresponent i desprès passarà el 
servei de recollida per arreplegar els residus i els contenidors. 
En Carcaixent, els contenidors son de 360 litres de capacitat correctament identificats i amb els colors corresponents per a 
cada fracció, vidre (verd), orgànica (marró), envasos (groc), paper i cartó (blau) i resta (gris). 
 
1.3 - Modalitat de recollida d’envasos lleugers i paper-cartó en contenidors. 
Donada la singularitat del servei en alguns dels municipis, s’identifica un model en el qual el servei Mancomunat realitze la 
recollida de residus específica d’envasos lleugers i paper i cartó. 
Els contenidors que poden haver-hi són de: iglú de càrrega superior d’envasos lleugers i contenidor de càrrega superior de 
paper i cartó. 
 
1.4 - Costos econòmics del servei Mancomunat 
Com ja s’ha comentat abans, per motius d’economia d’escala, compartint un servei d’estes característiques entre diversos 
municipis es pot facilitar l’obtenció d’unes prestacions i preus més competitius que si es fera de manera separada per cada 
ajuntament. 
 
Les dades més rellevants d’aquest servei són: 
 

- Empresa adjudicatària: CESPA (FERROVIAL). 

- Cost del servei:  

 
MODALITAT 

 
COST 

Recollida Porta a Porta 46,29 €/hab./any 

Recollida en contenidors 26,85 €/hab./any 

Recollida exclusivament d’envasos i paper i cartó 320,15 €/contenidor/any 

Tabla 2. Cost del servei. 
2.- Recollida i transport a planta de la fracció resta: 
La finalitat de qualsevol gestió sostenible de residus és reduir al màxim esta fracció de residus barrejats i maximitzar la 
recollida de les fraccions separades com poden ser envasos lleugers, paper-cartó, vidre, olis usats, roba usada, etc.  
Sols separant els nostres residus domiciliaris es maximitza la possibilitat de reciclar els mateixos, reduint l’impacte 
mediambiental de la nostra comarca. 
Malauradament, la eliminació total d’este tipus de recollida de residus barrejats (fracció resta) encara no pot ser eliminada per 
complet i els nostres municipis han de tenir esta tipologia de servei per a oferir la possibilitat als nostres ciutadans de poder 
gestionar els residus generats. 
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A continuació es pot veure la variació de la recollida de resta per als municipis PaP desde gener a octubre entre els anys 
2020, 2021 i 2022.  
 

 
Gràfica 1. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del PaP. 

 
A continuació observem l’ evolució dels quilograms de recollida entre els mesos de gener i octubre entre els diferents anys  de 
la fracció resta per als municipis que tenen un sistema de recollida amb contenidors convencionals oberts com és Gavarda o 
bé contenidors convencionals tancats com és Catadau:  
 

 
 

Gràfica 2. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del sistema de 
recollida en contenidors. 
 
 
Respecte al municipi de Carcaixent, l’evolució dels quilograms recollits de la fracció resta amb el sistema de recollida de 
contenidors temporals  entre els mesos de gener a octubre dels diferents anys 2020, 2021 i  2022 és la següent: 
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Gràfica 3. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a  octubre en diferents anys del 
sistema de recollida en contenidors temporals. 
 

Les dades de quilograms de recollida de la fracció resta per als municipis adherits son: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Quilograms totals 
recollits de la fracció resta entre gener i octubre de 2022 per municipi i tipus de recollida. 
 

3.- Recollida i transport a planta d’Envasos Lleugers: 
Quan es parla de recollida segregada d’envasos lleugers (EE.LL.), es fa referència als envasos de plàstic (ampolles, pots, 
safates), alumini, a les bosses de plàstic, als brics i, en general, a qualsevol residu d’envàs. 
Per als municipis amb el sistema Porta a Porta, la recollida a la llar es fa a partir d’un contenidor de 40 litres de capacitat, però 
en les illes d’aportació, així com a la resta de municipis, la recollida es fa a partir dels contenidors grocs ubicats en els 
municipis adherits a este servei. 
A continuació es pot veure la variació de la recollida d’envasos lleugers per als municipis PaP entre els mesos de gener i 
octubre entre els diferents anys 2020, 2021 i 2022. 
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Gràfica 4. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del PaP. 
 

A continuació observem l’ evolució dels quilograms de recollida entre els mesos de gener i octubre entre els diferents anys  de 
la fracció envasos lleugers per als municipis que tenen un sistema de recollida amb contenidors convencionals oberts com és 
Gavarda o bé contenidors convencionals tancats com és Catadau: 
 

 
Gràfica 5. Comparativa entre els quilograms totals recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del sistema 

de recollida en contenidors de Gavarda i Catadau. 

 

Respecte al municipi de Carcaixent, l’ evolució dels quilograms recollits de la fracció envasos lleugers amb el sistema de 
recollida de contenidors temporals  entre els mesos de gener a octubre dels diferents anys 2020, 2021 i  2022 és la següent: 

 
Gràfica 6. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del 
sistema de recollida en contenidors temporals. 
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A més a més, i com podem observar en el punt “1.3 Modalitat de recollida d’envasos lleugers i paper-cartó en contenidors” des 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta recollim a una sèrie de municipis exclusivament les fraccions  de envasos lleugers i 
paper cartó. Les dades de recollida d´envasos lleugers d´aquestos municipis es mostren a continuació amb el total de envasos 
lleugers per a cada tipus de recollida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Quilograms totals recollits de la fracció Envasos Lleugers entre gener i octubre de 2022 per municipi i tipus de 
recollida. 
 
4.- Recollida selectiva de Paper i Cartó (contenidors blaus): 
Quan es parla de recollida segregada de paper i cartó (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.  
 
Per als municipis inclosos en el sistema PaP, la comparativa entre els quilos recollits de paper-cartó entre els mesos de gener 
i octubre dels diferents anys 2020, 2021 i 2022 es pot veure a continuació:  
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Gràfica 7. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del PaP. 
 
A continuació observem l’ evolució dels quilograms de recollida entre els mesos de gener i octubre entre els diferents anys  de 
la fracció paper-cartó per als municipis que tenen un sistema de recollida amb contenidors convencionals: 
 

 
Gràfica 8. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del sistema de 
recollida en contenidors de Gavarda i Catadau. 
 
Respecte al municipi de Carcaixent, l’ evolució dels quilograms recollits de la fracció paper-cartó amb el sistema de recollida 
de contenidors temporals  entre els mesos de gener a octubre dels diferents anys 2020, 2021 i  2022 és la següent: 
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Gràfica 9. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del sistema de 
recollida en contenidors temporals. 
 
 
A més a més, i com podem observar en el punt “1.3 Modalitat de recollida d’envasos lleugers i paper-cartó en contenidors” des 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta recollim a una sèrie de municipis exclusivament les fraccions  de envasos lleugers i 
paper cartó. Les dades de recollida de paper cartó d´aquests municipis es mostren a continuació amb el total de quilograms de 
paper cartó per a cada tipus de recollida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla 5. Quilograms recollits de la fracció Paper-Cartó entre gener i octubre de 2022 per municipi i tipus de recollida. 
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5.- Recollida selectiva de fracció orgànica: 

 
Amb l’implantació del sistema de recollida Porta a Porta en la Mancomunitat, la nova fracció orgànica ha suposat una millora 
en la recollida de les diferents fraccions, situació que ha permès reduir la quantitat de quilograms per a la fracció resta i 
aconseguir tractar un major volum de les altres fraccions i en conseqüència reduir l’impacte al medi ambient facilitant la 
reutilització de les fraccions orgànica, paper i cartó, envasos i vidres (cal recordar que aquesta fracció es gestiona als nostres 
municipis adherits a traves d’ECOVIDRE). 
 
Si comparem el total dels quilograms entre els mesos de gener i octubre entre l’ any 2021 i el 2022 dels municipis amb 
sistema de recollida PaP, obtenim les següents dades: 

 

 
Gràfica 10. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del PaP. 

 
 
Pel que fa a Gavarda i Catadau els resultats entre 2021 i 2022, recordem quantificant els quilograms totals des de gener a 
octubre, son els següents: 
 

 
Gràfica 11. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del sistema de 
recollida en contenidors de Gavarda i Catadau. 
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Respecte al municipi de Carcaixent, l’ evolució dels quilograms recollits de la fracció orgànica amb el sistema de recollida de 
contenidors temporals  entre els mesos de gener a octubre dels diferents anys 2020, 2021 i  2022 és la següent: 
 

 
Gràfica 12. Comparativa entre els quilograms recollits entre els mesos de gener a octubre en diferents anys del sistema de 
recollida en contenidors temporals. 

 
A continuació mostrem els quilograms de recollida de la fracció orgànica dintre dels municipis que ja disposen del sistema 
Porta a Porta i del contenidor marró (com son els casos de Gavarda, Carcaixent i Catadau).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Quilograms totals recollits de la fracció Orgànica entre gener i octubre de 2022. 
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6.- 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: 

 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. 

 

6.1.- 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. 

6.2.- Empresa adjudicatària: 

HUMANA, S.A.  

6.3.- Municipis adherits:  

Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Algemesí, Beneixida, Benifaió, Càrcer, Carlet, La Barraca d’Aigües Vives, La Pobla Llarga, 
Sellent, Sumacàrcer i Turís.  

6.4.- Forma d’adhesió: 

Mitjançant Acord de Ple dels municipis interessats. 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

 
50 

 

6.5.- Residus recuperats en 2021-2022 (en quilos) i nombre de contenidors en 2021-2022:  

La totalitats dels quilos recuperats en 2022 és de 146.573  quilos, repartits tal i com s´exposa en la taula següent: 

 

Tabla 7. Quilograms totals recollits de la roba usada entre gener i octubre de 2022. 
 
 
 

 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

 
51 

 

2.2.- Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència 
 
 

1. MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA: LA INTERVENCIÓ EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

La Mancomunitat de la Ribera Alta compta des de l´any 2000 amb programes i serveis d´atenció a la infància i 
adolescència, que han anat adaptant-se en cada moment a la normativa legal que regula el seu funcionament.  

  S’ha produït amb el pas dels anys un notable increment del nombre de municipis adherits a aquests programes i 
serveis d´atenció a la infància i adolescència de la Mancomunitat. A la nostra comarca 29 poblacions de les 35 que la 
conformen són ateses en  l’actualitat per l’EEIIA d’esta Mancomunitat. L’evolució d’esta adhesió al servei queda reflectida al 
següent gràfic: 

INCREMENT D’ADHESIONS MUNICIPALS 
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La Ribera Alta: distribució actual dels diversos equips d’EEIIA a la comarca. 

 L´extensió geogràfica de la comarca de la Ribera Alta i l´elevat nombre de municipis (35 municipis) amb la seua 
diversitat poblacional, condicionen l’existència de diversos equips específics d’intervenció amb característiques clarament 
diferenciades. Existeixen a la comarca de la Ribera Alta, a més de l’EEIIA de la Mancomunitat, municipis amb EEIIA propi, 
municipis sense EEIIA, i fins i tot un municipi de la Ribera Alta adherit a un altra comarca per proximitat geogràfica. 

  L’àmbit d´actuació de l´EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta a l’any 2022 han sigut 29 municipis, amb una 
població total de 102.057 habitants, segons les dades extretes del INE.  

 

2. QUÉ ÉS UN EEIIA? 

Els equips específics d’intervenció amb Infància i Adolescència (d’ara endavant EEIIA) són equips interdisciplinaris, 
amb formació especifica per a l’atenció i intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents en situació de vulnerabilitat, risc o 
desprotecció. Estos equips són de competència municipal i, des de l’entrada en vigor de la llei 3/2019 de Serveis Socials 
Inclusius de la Comunitat Valenciana, es troben emmarcats dins dels serveis socials d’atenció primària específica.  

Al 2022, es publica la Instrucció 4/2022 del 5 de Maig de 2022, on la Direcció General d’Infància i Adolescència 
marca instruccions relatives al procediment de funcionament de l’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència 
(EEIIA) i recollida de dades estadístiques. 

 Aquests equips desenvolupen actuacions d’atenció integral i suport a la infància i adolescència, principalment en 
persones menors d’edat en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció. Aquestes actuacions comprendran tant als infants i 
adolescents com a les seues famílies i persones convivencials. 

L’objectiu principal dels EEIIAs serà pal·liar o eliminar aquests factors de vulnerabilitat, risc o desprotecció, buscant 
garantir el desenvolupament sa, holístic, comunitari i normalitzat de les persones menors d’edat, així com evitar en la mesura 
del possible la separació de les seues famílies. 

 

3. L’EEIIA DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

L’ EEIIA de la Mancomunitat dóna prioritat a la protecció i promoció del benestar de les persones menors, pretén 
facilitar i millorar la qualitat de vida de les famílies d’aquestes, per tal d’afavorir el procés evolutiu dels/les xiquets/es i 
adolescents; ajuda a tots els membres de la família a recuperar i/o potenciar els recursos personals i interpersonals, així com 
la seua integració en la comunitat. 

a. L’equip de professionals 

L’equip professional de l’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta està conformat per 11 professionals, 5 
tècniques mitjanes i 6 tècniques superiors totes elles a jornada completa, que donen cobertura als 29 municipis adherits al 
servei. 
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Referent a les tècniques mitjanes (educadores socials en el seu conjunt), totes elles desenvolupen tasques 
d’intervenció socio-educativa amb les famílies i els/les xiquets/es i adolescents, destacant la possibilitat d’intervenció dins del 
domicili familiar. 

Pel que respecta a les tècniques superiors, l’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta compta amb 6 tècniques 
superiors (cinc psicòlogues i una pedagoga), una de les quals exerceix funcions de coordinació i supervisió, desenvolupant la 
resta tasques d’intervenció amb els xiquets, xiquetes i adolescents i, quan es considera necessari, amb les seues famílies . 

Cal remarcar que, totes i cadascuna de les professionals que conformen l’equip de l’EEIIA de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, tenen formació en desenvolupament infantil i adolescent  i en sistema de protecció. A més, l’equip en el seu 

conjunt compta amb formació específica en intervenció familiar, dol, aferrament adult i infantil, violència de gènere, abusos 
sexuals, traumateràpia, igualtat i mediació familiar. 

L’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix a cadascun dels municipis un equip interdisciplinari (tècnica 
superior, tècnica mitjana i figura de coordinació) que desenvoluparà actuacions d’atenció integral i recolzament a xiquets, 
xiquetes i adolescents principalment en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció i, sempre que ho estime necessari 
inclourà en aquestes actuacions a les seues famílies o grups de convivència. 

L’horari d’atenció a les persones usuàries és de matins i vesprades, adaptant-nos sempre i en la mesura d’allò 
possible, a les necessitats de la situació de la persona menor. 

Els espais d’atenció de les professionals de l’EEIIA són diversos, sempre amb l’objectiu de facilitar les intervencions; 
és per això que s’atén tant a les dependències municipals i la sèu de la mancomunitat (quan les famílies així ho prefereixen), 
com a les escoles i instituts de secundària. En el cas de les educadores socials, s’inclou a més d’aquests espais, la intervenció 
al domicili familiar ajustant-se a l´horari escolar dels xiquets/es i adolescents, i laboral dels progenitors i cuidadors principals.  

 

b. Població atesa a l’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta al llarg de l’any 2022 

L’ EEIIA de la Mancomunitat dóna prioritat a la protecció i promoció del benestar de les persones menors. 
Desenvolupa actuacions d’atenció integral i recolzament a la infància i adolescència atenent especialment a les persones 
menors d’edat en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció i amb l’objectiu principal de minimitzar o eliminar els factors de 
risc detectats en la valoració inicial d’esta situació. 

Pretén garantir un desenvolupament integral i normalitzat de les persones menors, és per això que les actuacions 
comprendran tant als xiquets, xiquetes i adolescents com a les seues famílies i persones convivencials sempre que la 
professional ho valore necessari i oportú. S’ajuda a  tots els membres de la família a recuperar i/o potenciar els recursos 
personals i interpersonals, així com la seua integració en la comunitat per tal de facilitar i millorar la qualitat de vida de les 
famílies on conviuen les persones menors. 

Des de l’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta s’ha treballat al llarg de l’any 2022 en 392 expedients de 
persones menors en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció i s’han realitzat 394 intervencions.  

Amb persones menors de gènere femení s’han dut a terme un total de 188 intervencions mentre que un total de 206 
ho han sigut de gènere masculí. 

D’estes persones menors, al llarg de tot l’any 2022 o la major part de l’any, hem trobat les següents situacions: 

 305 intervencions amb expedients en situació de vulnerabilitat,  

 68 amb una mesura jurídica de protecció aplicada des de la Direcció Territorial i  

 21 expedients amb una declaració de risc aplicada des de l’àmbit local. 

En referència a la instrucció 4/2022 de 5 de maig de 2022, relativa al procediment de funcionament de l’EEIIA i 
recollida de dades, i en concret a la part “TERCERA. Persones Beneficiàries” hem pogut extraure les següents dades: 

1. D’aquest total de 392 expedients atesos al llarg de l’any 2022, la situació en la qual s’ha vist immersa la persona 
menor ha estat produïda per: 

 189 expedients - Característiques o circumstàncies de les persones progenitores o cuidadores principals  

 136 expedients - La dinàmica relacional familiar 

 67 expedients - Per característiques o circumstàncies pròpies de la persona menor. 

342 Exp. atenció a les dependències municipals 392 Expedients Atesos 

177 Expedients atenció als centres educatius 

83 Expedients atenció al domicili familiar 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

 
53 

2. En 188 dels expedients s’ha valorat portar a terme una intervenció de caràcter psicoterapèutic amb la persona 
menor d’edat. 

3. Han sigut 13 els adolescents que al llarg d’aquest any 2022 han tingut conductes antisocials o delictives, dels 
quals 1 d’ells és inimputable. 

4. Respecte a les persones menors que es troben en acolliment familiar en família extensa, siga quina siga la 
modalitat de l’acolliment (formalitzat com a mesura de protecció, de fet, per instància judicial de la tutela ordinària, 
per poder notarial...) han sigut beneficiaris de les accions d’aquest servei 64 persones menors acollides. Les 
famílies acollidores han format part d’aquestes accions en 39 dels expedients anomenats.  

5. En 285 dels expedients, l’equip tècnic ha valorat necessari iniciar una intervenció amb les persones que formen part 
del nucli convivencial i de referència de les persones menors d’edat. 

6. Al llarg de l’any 2022 s’han realitzat actuacions a 7 expedients de persones menors que han estat en acolliment 
residencial amb possibilitat de reunificació familiar amb la seua família d’origen. D’estes, 2 dels expedients s’ha 
realitzat intervenció amb la persona menor quan es trobava en acolliment residencial. 

Cal fer referència també a 18 expedients de persones menors que, malgrat que han arribat a la majoria d’edat al 
llarg de l’any, s’ha donat continuïtat a la intervenció per tal de poder arrodonir el treball iniciat i/o oferir i acompanyar-les cap a 
recursos alternatius que els proporcionaran el suport necessari. 

 

4. PROCEDIMENTS I METODOLOGIA D’ACTUACIÓ  

 L’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta conforma un equip específic i interdisciplinari, que unifica i consensua 
una metodologia de treball en 5 àrees de les 8 que conformen el Departament 11 de la demarcació territorial fixada amb 
l’organització del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.  

L’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta dona cobertura a 12 zones bàsiques del departament, fet que per a les 
professionals d’este servei porta inherent la coordinació sistemàtica i continuada amb cadascun dels equips de Serveis Socials 
d’Atenció Primària Bàsica (a partir d’este moment SSAPB) com un element metodològic inqüestionable. La llarga trajectòria 
d’este servei mancomunat ens ha permés conéixer les diverses realitats existents a la comarca al realitzar la intervenció en 
municipis des de 300 fins a 15.000 habitants, al temps que ens ha dut a cobrir la necessitat d’estipular procediments de treball 
unificats a nivell comarcal i que s’adapten a totes les realitats poblacionals. 

Cal incidir en el fet que la interdisciplinarietat de l’equip ens ofereix una mirada més amplia de les necessitats a 
atendre així com ens permet donar una major cobertura a la intervenció. És per això que cada municipi al qual donem 
cobertura des de l’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta comptarà amb tres figures professionals del servei específic 
d’infància i adolescència: una tècnica superior amb experiència en psicoteràpia, una tècnica mitjana amb experiència en 
intervenció familiar social i educativa, i la figura de coordinació que permet oferir: uniformitat en les respostes que des d’aquest 
servei específic s’ofereixen a cadascuna de les zones bàsiques, documents i procediments de treball unificats a nivell 
comarcal i adaptats a totes les realitats poblacionals, i una supervisió o recolzament tècnic front a les dificultats que poden 
sorgir en quan a la intervenció o procediments a seguir. 

En les intervencions realitzades al llarg de l’any 2022, trobem: 

 202 intervencions realitzades de forma conjunta per tècnica superior i mitjana. 

 150 intervencions realitzades per tècnica superior. 

 40 intervencions realitzades per tècnica mitjana. 

Des de la creació dels EEIIA a l’any 2018, l’equip d’esta Mancomunitat desenvolupa un protocol i marca un 
procediment únic de derivació de casos per a tots els equips de SSAPB amb els quals treballem, creant i oferint als diversos 
equips un document únic de “derivació a l’EEIIA”.  

Al llarg de l’any 2022 i amb els canvis incorporats a la nova instrucció 4/2022 de 5 de maig de 2022, l’equip de 
l’EEIIA ha treballat en la modificació i actualització del document de derivació a mode de formulari, i amb la finalitat de facilitar 
als equips de SSAPB la complementació del mateix. Hem considerat important fer constar en este document: 

 Els criteris mínims necessaris per a una adequada intervenció psicològica i social. 

 Els motius pels quals es deriva a la situació en la qual es troba la persona menor. Es diferència quan estos 
es donen per conductes directes del xiquet, xiqueta o adolescent, de quan es donen per conductes d’altres 
persones de l’entorn de la persona menor on aquesta queda exposada a la situació sense presentar 
directament conductes de risc. 

 Quina és la sol·licitud que, des de l’equip de SSAPB, se realitza a l’EEIIA: 

 Recolzament / Acompanyament en la valoració i detecció de la situació de risc i/o vulnerabilitat 

 Atenció / Intervenció individual i/o familiar en base a necessitats específiques dels xiquets, 
xiquetes i/o adolescents, i en consonància amb el pla dissenyat per l’equip de SSAPB.  

Este document de derivació anirà acompanyat, sempre que siga possible, d’un consentiment signat autoritzant a les 
professionals de l’EEIIA a la intervenció amb les persones menors. 
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Es realitza l’avaluació inicial de cada cas i, en funció de la situació o circumstància en la que es trobe la persona 
menor i les necessitats detectades, l’equip de l’EEIIA podrà realitzar un disseny i planificació de la intervenció marcant una 
serie d’objectius a aconseguir que seran treballats i consensuats amb les persones beneficiaries de la intervenció i emmarcats 
en un document “projecte d’intervenció” que podrà o deurà signar-se (en funció del nivell de gravetat o risc de la situació) per 
ambdues parts, família i professionals. 

Les actuacions dins de la intervenció podran ser de caràcter individual amb les persones menors, individual amb els 
progenitors, familiars o guardadors, i grupals o familiars; i es realitzaran mitjançant les tècniques d’orientació psicosocial, 
mediació i psicoteràpia, amb la finalitat d’aconseguir els objectius plantejats una vegada realitzada la valoració i diagnòst ic de 
la situació.  

En referència al tipus de sessions realitzades al llarg de l’any 2022 a la totalitat dels expedients atesos (392 
expedients), aquestes són les dades de la intervenció realitzada: 

 Sessions Individuals amb els xiquets, xiquetes i/o adolescents - 251 expedients 

 Sessions Individuals amb el progenitor/tutor/guardador - 335 expedients 

 Sessions grupals o familiars - 135 expedients 

Objecte de tractament especial són les intervencions i seguiments fets amb les persones menors que es troben amb 
una mesura jurídica de protecció d’acolliment en família extensa.  

A la instrucció 1/2021 emesa per la Direcció General d’Infància i Adolescència referent a la tramitació dels 
oferiments per a acollir en família extensa, s’inclou entre les actuacions dels Equips  Específics d’Intervenció en Infància i 
Adolescència la formació i valoració de les famílies per a l’acolliment en família extensa i el seguiment d’aquests. 

En l’actualitat i al llarg de l’any 2022 s’han atès a l’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta un total de 51 
expedients de xiquets, xiquetes i adolescents en acolliment familiar en família extensa, més 13 expedients de xiquets, xiquetes 
o adolescents en acolliment familiar de fet. Aquests expedients han estat derivats a l’EEIIA per part de serveis socials 
d´atenció primària bàsica, per al seguiment de la mesura de protecció i/o per mostrar alguna dificultat en el seu procés 
d’adaptació a la nova circumstància de la persona menor.  

Com a professionals de l’àmbit de protecció a la infància som coneixedores de la quantitat de dificultats inherents als 
acolliments familiars, i que s’agreugen si cal quan parlem de família extensa. A la nostra pràctica diària treballem amb 
entrebancs com: l’acompanyament a les persones menors acollides en el procés de dol per la separació dels pares biològics, 
el suport per fer front a l’adaptació al nou context acollidor, l’aprenentatge de nous models de vida que desconeixen, havent 
d’abandonar els models que el van ajudar a sobreviure en el seu context maltractant d’origen...   

Amb tot açò, considerem fonamental, ampliar l’acompanyament i suport a totes i cadascuna de les famílies 
acollidores extenses, moltes de les quals han hagut de fer front a estes dificultats mitjançant recursos o capacitats personals 
pròpies, però sense assessorament professional, o en altres ocasions  acudint a professionals de l’àmbit privat amb la 
despesa econòmica que això suposa. 

Amb la nova legislació i la instrucció emesa per la Direcció General d’Infància i Adolescència al 2021, s’assenten les 
bases per a un treball que done cobertura als acolliments familiars en família extensa, basat en l’eficàcia i l’eficiència dels 
EEIIA. Així doncs, l’equip de professionals de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha iniciat al llarg del 2022 una sèrie 
d’actuacions per poder crear una línia o estructura de treball basada en l’anàlisi i valoració de les necessitats, demandes i 
manifestacions reals de famílies que viuen en primera persona esta experiència. 

Baix un paradigma de bon tracte  a la infància i adolescència que ajude, i que ofereixa el suport i acompanyament 
necessaris,  l’EEIIA de la Mancomunitat Ribera Alta valorem fonamental donar continuïtat a aquesta tasca per tal que aquests 
acolliments aconsegueixen amb èxit l’objectiu de protecció de les persones menors per al qual es van aprovar en un primer 
moment.  

Xarxa de professionals. Coordinacions 

Com ja sabem, el treball en xarxa és un element fonamental de cara a la protecció dels xiquets, xiquetes i 
adolescents. La coordinació entre els professionals implicats en cada pla personalitzat d'intervenció social (PPIS), és prioritària 
per aconseguir una major qualitat en la intervenció amb aquelles famílies que necessiten d’un treball global i multidisciplinari, i 
una bona coordinació de la xarxa de professionals implicats en la protecció a la infància i l’adolescència, serà garant d’una 
protecció integral de les persones menors. 

L’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta posa especial èmfasi en la coordinació amb cadascun dels equips 
d’atenció primària bàsica, d’atenció secundària i la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb la finalitat de 
garantir un adequat exercici dels drets de les persones menors d’edat. 

Tan sols si analitzem l’àmbit social, del qual formem part, mantenim coordinació estreta i directa amb 11 equips de 
serveis socials d’atenció primària bàsica (6 d’ells municipals i els altres 5 mancomunats, abastant estos últims un total de 23 
municipis).  

 El personal de l’EEIIA conforma un equip específic, amb funcions distintes a les de l’equip municipal de Serveis 
Socials d’Atenció Primària Bàsica (SSAPB) però sempre complementàries entre si, dins d’una dinàmica de treball cooperatiu, 
de suport i recolzament. 
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ÀMBIT SOCIAL 

11 Equips de Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica 

 (6 municipals + 5 mancomunats que abasten 20 municipis) 

Direccions Territorials  de distints àmbits (infància, dona, ...) 

Centres de protecció i reeducació 

Altres recursos especialitzats (CAVAS, SAANNA, EMAFI, centre dona 24h, centres d´acollida de 
dones, Creu Roja, ALANNA, JOOP…) 

 

Les diferents figures professionals amb les quals compta l’equip de la Mancomunitat de la Ribera Alta, suma a cada 
equip de Serveis Socials Municipals un equip de professionals de diferents disciplines, la qual cosa possibilita una intervenció 
específica, global i més completa per als/les xiquets/es i adolescents dels municipis. El treball entre l’equip de serveis socials 
d’atenció primària bàsica municipal i el servei específic mancomunat s’amplia i s’optimitza, al temps que augmenta la visió o 
imatge de l’equip d’infància i adolescència com a recurs específic en l’àmbit de la protecció de les persones menors a la 
comarca de la Ribera Alta, tant en el que respecta a la xarxa de professionals d’altres àmbits com de cara a les pròpies 
famílies. 

A més de l’àmbit social, ens resulta fonamental ressaltar el gran nombre d’entitats, recursos i professionals que 
pertanyen a altres àmbits de protecció, i amb qui ens hem de donar a conèixer, tindre contacte i coordinar, per millorar la 
situació de la família i de la persona menor. En concret considerem fonamental el manteniment d’una coordinació fluida amb 
l’àmbit educatiu o àrea escolar, ja que són agents prioritaris en la detecció de situacions de risc i en la protecció de les 
persones menors i, a més a més, es tracta de figures professionals que necessàriament formen part de la vida de les 
persones menors i de la de les seues famílies. L’equip de l’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta posem especial cura en 
la coordinació amb els professionals d’aquest àmbit i intentem generar una comunicació fluida i una mirada consensuada i 
respectuosa de cara a les famílies, per afavorir així el procés de protecció als xiquets, xiquetes i adolescents i caminar en una 
mateixa direcció.  

Des de l’EEIIA Ribera Alta destinem part del nostre temps en donar a conèixer el servei, sensibilitzar i formar a la 
comunitat educativa en relació a la protecció infantil, ja que la mobilitat i canvis del personal d’este àmbit ens força a haver de 
donar continuïtat a aquesta tasca. Des de l’EEIIA de la Mancomunitat ja fa una anys que impartim als claustres dels centres 
educatius una xarrada informativa-formativa, que des de l’entrada en vigor de la nova llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius 
de la Comunitat Valenciana hem actualitzat (Annex 3) per tal d’explicar conjuntament amb l’equip de SSAPB la nova 
estructura funcional del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb els seus nivells d’atenció i actuació, així com els 
indicadors de detecció i el procediment o itinerari a seguir per a la notificació i derivació.  

Al llarg del 2022 s’han efectuat accions d’este tipus en 13 dels municipis adherits a aquest servei mancomunat. Al 
següent quadre es mostra la totalitat de centres educatius susceptibles de coordinació amb l’EEIIA Ribera Alta per cobrir els 
29 municipis als que hem atès al llarg d’aquest any: 

ÀREA ESCOLAR 

43 
CENTRES 
EDUCACIÓ 
PRIMARIA 

1 CEIP Antella  
4 CEIP Alginet 
1 CEIP Alcàntera de Xúquer 
3 CEIP Benifaió 
2 Centres educatius. 
   CRA Escoles del Xúquer 
   (Sumacàrcer /Gavarda) 
2 Centres educatius.  
   CRA La Ribera Alta 
   (Benimuslem /Sant Joanet) 
4 CEIP Carlet  
1 Col·legi “La Devesa” 
3 Centres educatius.   
   CRA La Vall Farta   
   (Sellent /Cotes /Beneixida) 
1 CEIP Benimodo 
1 CEIP Càrcer 

1 CEIP l’Énova 
2 CEIP Guadassuar 
2 CEIP La Pobla llarga 
1 CEIP Montserrat 
1 CEIP Manuel 
1 CEIP Montroi  
1 CEIP Massalavés  
1 CEIP Rafelguaraf  
1 CEIP  Real 
1 CEIP Senyera  
1 CEIP Tous  
3 CEIP Castelló 
1 CEIP Alberic 
1 CEIP Alfarp 
1 CEIP Llombai 
1 CEIP Catadau 

14 
INSTITUTS 
EDUCACIÓ 

SECUNDARIA 

1 IES Alginet 
1 IES Alberic 
1 IES Càrcer  
1 IES Guadassuar 
1 IES Pobla llarga 
1 IES Catadau 

1 IES Benifaió 
2 IES Carlet 
1 IES Montserrat 
1 IES Castelló 
2 EFA Llombai 
1 IES L’Alcúdia 

13 
ESCOLES 
INFANTILS 

MUNICIPALS 

Escola Infantil Benimodo 
Escola Infantil Guadassuar 
Escola Infantil Montserrat 
Escola Infantil Tous 

   Escola Infantil Montroi 
   Escola Infantil Manuel 

Escola Infantil Gavarda 
Escola Infantil La Pobla llarga 
Escola Infantil Càrcer 
Escola Infantil Alginet 
Escola Infantil Real 
Escola Infantil Sumacàrcer 
Escola Infantil Catadau 
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Com ja s’ha comentat al llarg d’esta memòria en apartats anteriors, en la comarca de la Ribera Alta la dinàmica de 

treball en xarxa i la coordinació amb tots els sistemes implicats resulta realment complexa. La demarcació territorial tant de 
l’àmbit sanitari com del judicial, inclou diverses partides judicials o àrees sanitàries, i este fet multiplica els serveis i 
professionals amb els quals ens hem de coordinar dins de cada àmbit per tal de donar una adequada cobertura a tots els 
municipis que atenem. És per això que aquesta dificultat es fa més latent en les àrees de salut i justícia.  

Per la nostra part, malgrat les dificultats existents per poder tenir un fil de comunicació directa amb aquestes àrees a 
nivell general, observem que, amb el pas del temps, aconseguim xicotets avanços de manera que aquests professionals, cada 
vegada més ens contemplen en les seues intervencions o ventall de recursos. 

En ambdues àrees mantenim contactes amb els professionals de referència per tal d’aconseguir els nostres 
objectius i coordinar actuacions. 

 

ÀREA SALUT  ÀREA JUSTICIA 

4 
HOSPITALS 

 
Hospital de Xàtiva 
Hospital La Ribera d’Alzira 
Hospital General  València 
Hospital La Fe València 

 
5 

JUTJATS 
 
 

Alzira 
Xàtiva 
Picassent 
València  
Carlet 

4 
USMIA 

 
Xàtiva 
Sueca   
València 

6  
GUARDIA 

CIVIL 

Carlet 
Llombai 
Càrcer 
Castelló 
Alberic 
Sueca 

4 
USM ADULTS 

Carlet 
Xàtiva 
Sueca 
Torrent 

25 
POLICIA 
LOCAL 

 
25 cossos de policia local 

29 
CENTRES DE 

SALUT 

Centres de salut o consultori mèdic 
dels municipis adherits 

4 
UCA 

Alzira 
Xàtiva 
Torrent 
València 

ALTRES 
RECURSOS 

 

 Equip tècnic Fiscalia de Menors 

 Tècnics de mesures judicials 

 Oficina d’Ajuda a Víctimes del 
delicte (OAVD) 

 Equips psicosocials de jutjats de 
família 

 Coordinadora de parentalitat 

1 
UPCCA 

Mancomunitat Ribera Alta 
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5. INFANCIA I ADOLESCENCIA ATESA AL 2022. DADES QUANTITATIVES. 

EXPEDIENTS ATESOS AL 2022 392 expedients 
 

Total d’intervencions realitzades 394 

Expedients INICIATS ABANS del 2022 242 

EXPEDIENTS TANCATS AL 2022 124 

 

 

SITUACIÓ DEL 
XIQUET/XIQUETA I/O 

ADOLESCENT I 
CIRCUMSTÀNCIES 

FAMILIARS 

Mesura Jurídica de Protecció 68 

Acolliment Família Extensa 51 

Acolliment Família Educadora 8 

Acolliment Residencial 9 

Situació de Vulnerabilitat 303 

Declaracions de risc 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIUS 

PRINCIPALS 
D’INTERVENCIÓ 

Xiquet, Xiqueta o Adolescent 

3 Violència Filio-Parental   9 Violència de gènere XXA (Víctima) 

33 Alteracions de l'aferrament 3 Alteracions de conducta alimentària 

5 Dol  6 Conductes sexuals desajustades per a la seua edat 

1 Recursos de suport LGTBIQ+ 3 Identitat de gènere 

1 Assetjament escolar (Víctima)  - Assetjament escolar (Responsable) 

4 Addicció  88 Altres 

Família o Entorn 

1 Maltractament físic 26 Maltractament emocional 

144 Pautes de criança deficients 3 Abandonament 

21 Violència de Gènere 8 Salut Mental 

55 Acolliment família extensa 86 Altres 

 

 

 
TIPUS d’INTERVENCIÓ  

Sessions Individuals amb el xiquet, xiqueta o adolescent 251 expedients 

Sessions Individuals amb progenitor/a, futor/a, 
guardador/a o familiar 

335 expedients 
 

Sessions Grupals  135 expedients 

 
 
 

 

 
ESPAI d’ATENCIÓ  

Dependències municipals 342 expedients 

Centre educatiu 177 expedients 

Domicili familiar 83 expedients 

 

 

 
COORDINACIÓ AMB XARXA DE 

PROFESSIONALS  

Àmbit Social 392 expedients 

Àmbit Sanitari 33 expedients 

Àmbit Judicial 24 expedients 
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2.3.- Agència d’Igualtat i Convivència 
 

L'Agència d'igualtat i convivència (endavant AIC) integra tant a l'Oficina Pangea l'objectiu de la qual és la inclusió i la 
convivència en el territori de les persones migrades i/o persones amb mobilitat, així com a la Unitat d'igualtat l'objectiu de la 
qual és incorporar la perspectiva de gènere en l'àmbit local i promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i 
prevenir la VG. 

La convivència, la cohesió social i la igualtat com a drets fonamentals s'han d'implementar transversalment en tot el territori 
des de la ciutadania als governs locals i el teixit associatiu. 
Des de l’AIC desenvolupem projectes de caràcter comunitari que com ja sabem tenen com a finalitat primordial, promoure la 
cohesió social i la convivència pacífica entre població autòctona i població estrangera, així com projectes i accions de 
prevenció de la violència de gènere i de promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
L'àmbit territorial de l’AIC  son els 36 municipis de la Comarca, aleshores es fa pràcticament imprescindible per poder 
optimitzar els recursos que disposa, la coordinació amb els diferents professionals implicats en aquesta tasca. I que, a més a 
més, pertanyen als diferents àmbits que formen part de qualsevol comunitat: Serveis Socials, Centres Educatius, Serveis 
destinats a la cerca d’ocupació, Serveis culturals etc. No solament es important la coordinació amb els professionals, és 
imprescindible també la coordinació amb les respectives regidories d’educació, cultura, benestar social etc. 
Hem de promoure la implicació de la societat en general, amb la finalitat de dissenyar accions conjuntes que sumen recursos i 
provoquen un millor impacte que arribe a la quantitat més gran possible de municipis. 
L’Aic porta des de 2019 gestionant els fons dels Ajuntaments de la Comarca dins del Pacte d’Estat VG. 
En 2022 els Ajuntaments que han executat els seus fons a través de la Mancomunitat han sigut 20: Alcàntera de 
Xúquer, Alfarb, Beneixida,Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Catadau, La Pobla Llarga, Llombai, Gavarda, Manuel, Massalavés,  
Montserrat, Rafelguaraf, Sant Joanet,  Sumacàrcer, Tous, Castelló, Guadassuar, L’Alcudia. 

 
ALGUNES DADES ESTADÍSTIQUES 

 
   PERSONES ATESES PER L’AIC (ESTRANGERIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
PERSONES ATESES PER L’AIC (IGUALTAT) 

TOTAL PERSONES ATESES/TIPUS D’ATENCIONS DONES 

DERIVACIÓ A ALTRES RECURSOS I 
SERVEIS SOCIALS 
FORMACIÓ 
INFORMCIÓ SOBRE LA SALUT-TRAMITES 
SIP 
ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ – 
ASESORAMENT 
NORMATIVA I TRÀMITS ADMINISTRATIUS- 
RVI I IMV 
TIC – BRETXA DIGITAL 
IGUALTAT- ORIENTACIÓ DELS RECURSOS 
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA- ATENCIÓ 
JURÍDICA 

 

200 

 

SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE DIVERSITAT I PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT. 

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I COHESIÓ SOCIAL. 

1. CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L’ADOLESCÈNCIA + EXPOSICIÓ 

INTERACTIVA “TU TRIES”:   

L’exposició “Tu Tries” forma part d’un conjunt d’accions dirigides a sensibilitzar a la població més jove de la 
necessitat de treballar per la igualtat real entre dones I homes, així com en prevenció i sensibilització en violència 

TOTAL PERSONES ATESES: 165 HOMENS DONES 

Total de persones ateses al llarg d’aquest període. 45 120 

Nombre de persones ateses per primera vegada en 
aquest període. 

20 52 
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de gènere. En aquesta exposició que pots visitar virtualment podràs explorar en 360 graus tot el seguit d’elements 
que la formen. Inclou diversos elements interactus, com cartells, textos, vídeos i jocs amb els que podràs 
interactuar. Tots els elements de què disposa fan de l’exposició una divertda i entretinguda volta: 
htps://diversitat.manra.org/exposicio-tu-tries/ 

OBJECTIU GENERAL: Apropar els conceptes al voltant de la  violència de gènere i les desigualtats; treballant 
aspectes com la masculinitat hegemònica, la toxicitat de les relacions i reforçant l’autoconcepte i apoderament 
femení. 

Joves entre 13 i 18 anys. 

MUNICIPIS I DATES:  IES Conselleria (València) - 28/02 fins 07/03, Punt Jove Guadassuar - 21/03 fins 04/04, 
Col·legi Hernàndez (Castelló) 05/05 fins 12/05, IES Vicente Gandia (Castelló) 12/05 fins 19/05 i Col·legi Sant 
Domènech (Castelló) - 19/05 fins 26/05. 

Participació. 5 grups d'aproximadament una vintena d'alumnes dels cursos de 3r i 4rt ESO del IES Didín Puig de 
Guadassuar, així com una vintena de joves pertanyents al seu grup de Corresponsals Juvenils del Punt Jove. Al 
poble de Castelló ha sigut treballada pels grups de 3r ESO dels 3 centres, en total sumàven 5 grups d'una vintena 
d'alumnes, aproximadament. 

2. CAMPANYES PER A FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA I LA IGUALTAT A LA COMARCA: 

Publicacions a les nostres xarxes d'un seguit de dies mundials relacionats amb la igualtat i la convivència. 

OBJECTIUS PRINCIPALS: 

 Visibilització i sensibilització de la problemàtica a la comunitat de les xarxes socials 

 Aplicació de la perspectiva de gènere i la perspectiva de la inclusió social a les diferents campanyes 

 Reforçar el compromís per una societat més inclusiva e igualitària, defensant l'àmbit educatiu com a 

motor de canvi respecte dels valors que hi treballem 

El total de publicacions dedicades a aquesta iniciativa, sumant les xarxes Facebook, Twitter e Instagram, han 
aconseguit un abast/impressions d’al voltant de 16.053 comptes, 715 "m'agrada" i 156 comparticions del 
contingut. 

 

PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2022 

Amb la incorporació dels Fons Europeus,  la  dotació  financera  es va incrementar  en  alguns dels  municipis 
adherits, així, aquesta situació ens va obligar a programar amb més antelació les accions del Pacte d'Estat contra 
la Violència de Gènere i amb més recursos de personal contractat des de la Mancomunitat amb l’objecte d’estar 
de forma itinerant als consistoris. 

Per tant, a cada ajuntament el qual es va adherir a la proposta de la Mancomunitat hi va haver una tècnica a 
jornada  parcial per a treballar totes les accions  necessàries  de prevenció  de  la  Violència  de  Gènere en  
coordinació  amb  la  Unitat d’igualtat de la Mancomunitat i el Departament  de Serveis Socials de l’Ajuntament. A 
conseqüència d’aquesta simbiosi professional, un dels avantatges aconseguits va ser poder atendre mitjançant 
tutories individualitzades a dones dels municipis adherits, per resoldre tràmits administratius relacionats en l’ús de 
les TIC’s; amb l’objecte de treballar la seua autonomia i apoderament digital. 

 

 

 

 

 

https://diversitat.manra.org/exposicio-tu-tries/


MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

 
60 

 Línia 1, Eix 1: 
Educació i 

Prevenció amb 
Joventut 

Línia 1, Eixos 
1/5: Col·lectius 

de dones 

Línia 1, Eixos 
1/5: Ciutadania 

general 

Línia 2: 
Accions 

comarcals 

Acció 1 Tallers PVG - 
Igualtat 

   

A2 Taller podcast 
“Amb A 

d’Alcaldessa” 

   

A3  Taller “Juntes 
Creixem” 

  

A4  Taller “La 
Rotonda és 

meua” 

  

A5  Taller “Dones en 
Marxa” 

  

A6  Taller “Dones de 
copla” 

  

A7   Xarxa de 

comerços 
“Punts Segurs” 

 

A8   Circuit municipal 
Qr, 

marxandatge 
Punts Violeta 

 

A9   Batukada i 
gymkana per la 

Igualtat 

 

A10    Exposició 
digital: “Dones 
Valentes - 8M” 

A11    Xarxes Socials i 
Tallers: “Obrint 
Camí: dones 

rellevants de la 
comarca” 

A12    Jornades de 
Gènere i 

Conductes  
Addictives 
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LÍNIA 1, EIX 1: EDUCACIÓ I PREVENCIÓ AMB JOVENTUT. 

ACCIÓ 1: TALLERS EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA PER TREBALLAR LA PROMOCIÓ DE LA 
IGUALTAT I LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 

“Busquem la igualtat” 

Objectius: Donar a conéixer diferents conceptes relacionats amb la igualtat. Conscienciar a l’alumnat en la 
importància de treballar en aquests valors. Motivar a través del joc digital perquè l’alumnat s’interesse per conéixer 
i aprendre en  aquest sentit. 

Persones destinatàries i Centres Educatius: Alumnat de 1r cicle de secundària dels IES Didín Puig de 
Guadassuar i l’IES Pere d’Esplugues de La Pobla Llarga. 

“Eres un bon xic... i ho saps” 

Objectius: Donar a conéixer i fer veure a l’alumnat diferents conceptes al voltant del feminisme com a moviment 
sociopolític i la relació amb el seu entorn. Integrar la perspectiva de gènere a les relacions entre iguals, posant 
especial focus en el sector masculí. Motivar a través del joc digital a què l’alumnat s’interesse per conéixer i 
aprendre en aquest sentit. 

Persones destinatàries i Centres Educatius: Alumnat de 2n ESO de l'IES Pere d'Esplugues de La Pobla Llarga. 

“Bugada per la igualtat” 

Objectius: Conscienciar a la població general de la igualtat de gènere. Treballar amb la comunitat educativa la 
cultura igualitària. Fer partícep a l'alumnat de les seues pròpies propostes en temes d'igualtat, generant debat i 
coneixement. 

Persones destinatàries i Centres Educatius: Alumnat de primària i secundària dels Centres Educatius de La 
Pobla Llarga (Col·legi Santa Anna -Fundació Trilema-, CEIP Sanchis Guarner, IES Pere d'Esplugues), així com el 
seu Centre d'Informació Juvenil. Indirectament la comunitat educativa i la ciutadania que visualitza les camisetes 
penjades. 

“Escapa’t del masclisme” 

Objectius: Donar a conéixer diferents conceptes relacionats amb la igualtat i la violència de gènere. Conscienciar 
a l’alumnat en la importància de treballar en aquests valors. Motivar a través del joc digital a què l’alumnat 
s’interesse per conéixer i aprendre en aquest sentit. 

Persones destinatàries i Centres Educatius: Alumnat de 3r i 4rt ESO de l'IES Didín Puig de Guadassuar. 

“Crtl + Alt + Supr” 

Objectius: Treballar la prevenció de la Violència de Gènere en l'adolescència. Visibilitzar els actes de violència 
masclista dins d’una relació. Reconéixer les diferents situacions de maltractament amb les quals es poden trobar 
dins d’una relació de parella.   

Persones destinatàries i Centres Educatius: Alumnat de 3r de l'ESO de l’IES Mestre Ramon Esteve de 
Catadau. 

“Gaudim de la festa lliures” 

Objectius: Previndre la violència de gènere i sexual entre adolescents. Sensibilitzar en matèria de desigualtat als 
adolescents. Treballar conceptes al voltant del consentiment sexual. Discernir els comportaments relacionats amb 
les relacions sexo-afectives consentides. Fomentar relacions saludables entre adolescents. 

Persones destinatàries i Centres Educatius: Alumnat de 1r de Batxillerat + Cicles formatius dels IES: IES Els 

Èvols (L’Alcúdia), IES Càrcer, IES Eduardo Primo (Carlet), IES Alcalans (Montserrat), IES Pere d’Esplugues (La 

Pobla Llarga), IES Vicente Gandia (Castelló). 
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Nom taller Nº sessions Nº grups Nº màxim alumnat 
destinatari 

Nº hores lectives 
totals 

“Busquem la 
igualtat” 

10 10 250 10 

“Eres un bon xic... i 
ho saps” 

5 5 100 5 

“Escapa’t del 
masclisme” 

5 5 100 5 

“Cntrl+Alt+Supr” 3 3 75 3 

“Gaudim de la festa 
lliures” 

15 15 375 30 

TOTAL 38 38 900 53 

 

ACCIÓ 2: TALLER DE RÀDIO-PODCAST “AMB A D’ALCALDESSA” 

Objectius: Foment de la participació social i l’autonomia. Treballar les ferramentes d’investigació virtuals, generant 
coneixement i divulgant-lo de manera original i ràpida. Detecció de necessitats pròpies del col·lectiu, dirigir-se des 
de la veu dels iguals per als iguals, teixint xarxes de suport. Connectar a la joventut amb la realitat política i social 
del municipi, conèixer quins recursos i accions es desenvolupen en matèria d’igualtat així com treballar l’escletxa 
de gènere a l’àmbit polític. 

Col·lectius participants, Centres Educatius: Teixit associatiu juvenil (Punt Jove Guadassuar, CIJ La Pobla 
Llarga), àmbit educatiu (IES Alcalans Montserrat, IES Càrcer, COM El Castellet (Castelló), corporacions municipals 
dels municipis d’Alcàntera de Xúquer, Alfarb, Beneixida, Benimodo, Castelló, Gavarda, Catadau, Càrcer, Llombai, 
Montserrat, La Pobla Llarga, Benimuslem, Massalavés, Guadassuar, Manuel, Sant Joanet i Rafelguaraf). Han 
participat vora una cinquantena de persones entre equip tècnic i grups de joves (aules de ràdio i premsa de 
secundària, centres ocupacionals municipals i centres juvenils o corresponsals juvenils. 

https://open.spotify.com/show/40aSJptBS0uFtIUmjvPc66?si=cce00563284049ba 

 

LÍNIA 1, EIXOS 1/5: COL·LECTIUS DE DONES. 

ACCIÓ 3: TALLERS PER A L'EMPODERAMENT I EL DESENVOLUPAMENT DE L'AUTONOMIA DE LES DONES. 

“Juntes Creixem” 

Objectius: Crear espais segurs i de creixement femenins al municipi. Parlar de la violència de gènere, sense 
tabús, desmuntant mites i acompanyant a les dones en el seu propi procés de sanació i autocura. Conèixer els 
recursos disponibles a la comarca i a la comunitat. 

Persones destinatàries: Associacionisme femení, dones en general dels municipis de mitjana, avançada edat. 

Participació: Les sessions han tingut una bona acollida i resposta. S'han impartit les sessions a 18 municipis 
comarcals. Han participat vora 215 dones de tots els municipis. 

 

 

https://open.spotify.com/show/40aSJptBS0uFtIUmjvPc66?si=cce00563284049ba
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“La Rotonda és meua” 

Objectius:  Impulsar la presa de consciència de les dones sobre la seua pròpia situació de discriminació. Crear 
xarxes de solidaritat i intercanvi amb dones d'altres cultures. Ajudar a les participants a identificar i potenciar la 
seua autoestima per a viure d'una manera més íntegra i plena. Aprendre quins són els fonaments de l'autoestima 
sana i com desenvolupar-los i cultivar-los. Afavorir el desenvolupament de l'autoconfiança. 

Persones destinatàries: Dones de l'associacionimes femení, dones grans i grups consolidats participants en les 
diferents sessions realitzades. 

Participació: Més d’una trentena de dones dels tres municipis participants (Llombai, La Pobla Llarga i 
Benimuslem). 

“Dones de copla” 

Objectius: Identificar i destacar els codis i estereotips sexistes a través de les lletres seleccionades. Visibilitzar els 
referents femenins dins el món de la copla. Identificar l’amor romàntic com a únic model a les lletres de les 
cançons i mostrar tipus d’amor alternatius i més saludables. 

Persones destinatàries: Associacionisme femení, dones en general dels municipis de mitjana, avançada edat. 

Participació: Les sessions han tingut una bona acollida i resposta. S'han impartit les sessions a 8 municipis 

comarcals. Han participat vora un centenar de dones de tots els municipis. 

ACCIÓ 4:  ALFABETITZACIÓ DIGITAL 

“Dones en Marxa” 

Objectius: Dotar de competències bàsiques i d’autonomia a les dones per poder formar part de la vida activa del 
seu municipi. Evitar l’exclusió social d’algunes d'aquestes dones. Facilitar a les dones participants, l'adquisició en 
competències digitals. Dotar d'autonomia a les dones en la gestió de diferents tràmits amb l'administració. 
Promoure la curiositat i motivació en l'aprenentatge de les noves tecnologies.   

Persones destinatàries: Grups mixtes de procedència, intergeneracionals, interculturals, diferents realitats 
econòmiques de dones residents a la comarca, així com dones grans o pertanyents a l'associacionisme femení. 
Donat que les dades arreplegades des de diferents instàncies assenyalen clarament que la bretxa digital està 
protagonitzada especialment per dones, aquest projecte va dirigit també a dones beneficiàries de la Renda 
Valenciana d'Inclusió. 

Participació: Els tallers s'han realitzat a una vintena de municipis, en algunes ocasions en més d'una edició. El 
total de dones que han passat per aquestos tallers ronda les 200. 

 

LÍNIA 1, EIXOS 1/5: CIUTADANIA GENERAL. 

ACCIÓ 5: “XARXA DE COMERÇOS PUNTS SEGURS” 

Objectius: Instaurar la cultura de la igualtat posant les cures comunitàries al centre i com a una de les necessitats 
prioritàries per avançar com a poble. Dinamitzar el desenvolupament local afegint-hi la perspectiva de gènere. 
Convertir als comerços en motors de canvi i millorar en la qualitat de vida i seguretat de la ciutadania, oferint un 
servei pròxim i d’ajuda. 

Persones destinatàries: Ciutadania en general, Comunitat Educativa, Personal Consistoris... Persones usuàries 
dels comerços dels municipis. 

Participació: La Campanya ha sigut socialment molt ben acceptada, tant per part dels comerços com per part 
dels consistoris. Han participat 11 municipis de la comarca. Del total de comerços previstos a adherir-se (385) s'ha 
pogut aproximar de mitjana un 75% d'aquestos. 

ACCIÓ 6: CIRCUIT MUNICIPAL QR, MARXANDATGE I FORMACIÓ PUNTS VIOLETA 

Objectius: Dotar d’habilitats comunicatives, aclarir conceptes i establir una pauta d’actuació formal front 
l’existència de víctimes de violència de gènere. Dotar a les institucions de material útil per a la divulgació i 
sensibilització en prevenció de la violència de gènere. 

Persones destinatàries:  Voluntariat punts violeta, festers, festeres i membres d’associacions locals juvenils. 
Ciutadania en general. 
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ACCIÓ 7: BATUKADA I GYMKANA PER LA IGUALTAT 

Descripció: Accions de caire lúdic i de promoció de la igualtat, dirigides principalment a l'associacionisme femení 
del poble, així com al públic infantojuvenil. En primer lloc, es va realitzar la primera Batukada i Berenaral municipi 
de Benimuslem, el 30 de maig. 

Seguidament, el 15 de juny, a Benimodo, es va realitzar un seguit d'activitats lúdiques i pedagògiques en 
perspectiva de gènere, acompanyant de berenar i batucada. Per finalitzar, al poble de Càrcer, es van realitzar un 
seguit de tallers i jocs amb perspectiva de gènere, al CEIP Pare Gumilla, acompanyats d'una cercavila amb 
batucada posterior (20 de juny). 

Objectius: Sensibilitzar a la població infantil i a les famílies, en referents femenins i conceptes bàsics sobre 
igualtat. Treballar la cohesió social i cultura de canvi cap a la igualtat al municipi. 

Persones destinatàries:  Ciutadania en general dels municipis. 

ACCIÓ 8: EXPOSICIÓ/MUSEU VIRTUAL, CAMPANYA “OBRINT CAMÍ: DONES VALENTES” 

Descripció: "Obrint camí" és una galeria virtual elaborada per de l'Agència d'Igualtat i Convivència de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, amb motiu de la commemoració del 8 de març. Amb l'anterior edició d'un vídeo 
amb material fotogràfic que des dels diferents municipis es va proporcionar, amb l'eslògan "Dones grans i 
valentes"; li s'ha volgut donar continuïtat i profit. Es tracta d'una galeria situada a la Plataforma "Artsteps" on 
s'elabora un vídeo-guia per totes les fotos participants. Aquest vídeo es distribueix per les Xarxes Socials, així com 
es projecta a diferents sessions i tallers. També s'arriba a exposar al Mercat Municipal de Castelló, els dijous de 
matí del mes de març. 

Objectius: Homenatjar les cures i les dones de les èpoques passades. Promocionar el treball tant no remunerat 
com remunerat, de manera igualitària. Visibilitzar camps i tasques tradicionalment masculinitzades exercides per 
dones. 

Persones destinatàries:  Ciutadania en general dels municipis. Població de la comarca de la Ribera Alta i 
persones agregades a la comunitat de les xarxes socials de l'Agència. Dades Facebook: Comunitat subscrita a les 
nostres xarxes socials, amb un perfil del 78% femení i 21% masculí. La mitjana d'edat en un 40% oscil·la entre els 
45 i 65 anys i la procedència en major mesura de la província de València. La 

 

Comunitat total ascendeix a 1.460 persones seguidores, en el total de les tres xarxes socials. El total de les 
publicacions dedicades a aquesta iniciativa, sumant les xarxes Facebook e Instagram, ha aconseguit un abast de 
7.993 comptes, 430 "m'agrada" i 41 comparticions del contingut. A les xerrades van assistir en total una trentena 
de dones. Va ser molt enriquidor escoltar les fites i anècdotes en primera persona de mà de les seues 
protagonistes. 

LÍNIA 2: ACCIONS COMARCALS. 

ACCIÓ 9: XARXES SOCIALS I TALLERS: “OBRINT CAMÍ: DONES RELLEVANTS DE LA COMARCA”   

Objectius: Donar visibilitat i reconeixement a les dones que han tingut una especial importància als diferents 
àmbits de la vida pública. Crear referents femenins a diferents camps com la política, la ciència, l'esport... 

Persones destinatàries:  Ciutadania en general dels municipis. Població de la comarca de la Ribera Alta i 
persones agregades a la comunitat de les xarxes socials de l'Agència. Dades Facebook: Comunitat subscrita a les 
nostres xarxes socials, amb un perfil del 78% femení i 21% masculí. La mitjana d'edat en un 40% oscil·la entre els 
45 i 65 anys i la procedència en major mesura de la província de València. La Comunitat total ascendeix a 1.460 
persones seguidores, en el total de les tres xarxes socials. El total de les publicacions dedicades a aquesta 
iniciativa, sumant les xarxes Facebook e Instagram, ha aconseguit un abast de 7.993 comptes, 430 "m'agrada" i 
41 comparticions del contingut. A les xerrades van assistir en total una trentena de dones. Va ser molt enriquidor 
escoltar les fites i anècdotes en primera persona de mà de les seues protagonistes. 

ACCIÓ 10: JORNADES DE GÈNERE I CONDUCTES ADDICTIVES 

Descripció: L'Agència d'Igualtat i Convivència i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives vam 
organitzar un THINK TANK sobre conductes i comportaments addictius amb perspectiva de gènere. Es conta amb 
les instalacions de la Casa de la Cultura de l’ajuntament de l'Alcúdia, entitat acollidora. Es va contar amb la 
presència i consequent acte inaugural de la Directora Gral. de Salut Pública, Ofelia Gimeno, així com l'alcalde de 
l'Alcúdia Andreu Salom i el President de la Mancomunitat, Txema Peláez. 

Les conferències i taules rodones van estar protagonitzades per professionals del sector com Carmen Ruiz 
Repullo, Rafael Ballester, Fabián Luján, Daniel Lloret, Ana Burgos i Sònia Ricondo. Les qüestions abordades 
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tenien a veure amb les violències masclistes i la seua relació amb la pornografia i la cultura de la violació, l'ús 
d'internet, les noves masculinitats o l'ús de drogues en espais d'oci. 

El treball que hi ha darrere d'unes jornades d'aquesta envergadura, és inmens. D'una banda, la coordinació amb la 
UPCCAA és fonamental, així com el contacte amb les persones ponents. Altres gestions comportaven organitzar el 
Coffee Break, els materials i obsequis per a les persones assistents, etc. 

D'altra banda, la difusió a Xarxes Socials de les jornades s'ha complementat amb material de reforç i conceptes 
per treballar aquestes matèries. 

Persones destinatàries:  Professionals del sector dels serveis socials e igualtat Alumnat i professorat de les 
branques de serveis sociosanitaris, serveis a la comunitat. Ciutadania en general. Població de la comarca de la 
Ribera Alta i persones agregades a la comunitat de les xarxes socials de l'Agència. Dades Facebook: Comunitat 
subscrita a les nostres xarxes socials, amb un perfil del 78% femení i 21% masculí. La mitjana d'edat en un 40% 
oscil·la entre els 45 i 65 anys i la procedència en major mesura de la província de València. La Comunitat total 
ascendeix a 1.460 persones seguidores, en el total de les tres xarxes socials.   

Les jornades van tindre molt èxit de participació, aproximadament una participació d'unes 200 persones en el 
seguit dels dos dies de celebració. Les publicacions dedicades a aquestes iniciatives, sumant les xarxes Facebook 
e Instagram, i des de gener a juny, han aconseguit un abast de 1.435 comptes, 250 "m'agrada" i 8 comparticions 
del contingut. 

 

  XARXES   SOCIALS   DE   LA   AGÈNCIA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA 

FACEBOOK: 2022 

La nostra xarxa Facebook és la més longeva i nombrosa respecte a activitat i seguiment (705 comptes). Es tracta 
d’una comunitat amb un perfl del 80% femení i 20% masculí. La mitjana d’edat en un 40% oscil·la entre els 45 i 65 
anys i la procedència en major mesura de la província de València: 

La fòrmula per a aquesta Xarxa continua esdevenint la mateixa: cal etiquetar a quantes més pàgines seguidores 
millor, així com fomentar la compartció de les publicacions per a que així arriben a més públic potencial. 
Continuarem en el mateix camí de producció pròpia de contingut, per difondre-lo per altres canals -correu 
electrònic- i que les nostres xarxes arribe a quantes més persones que ho necessiten millor. 

INSTAGRAM: 2022 

Instagram continua esdevenint una xarxa molt activa, la qual necessita de molta activitat i treball darrere de cada 
publicació, compartició o història compartida. Com   es   pot observar   a   continuació,   el   perfil   i   procedencia   
varia lleugerament   sobretot   en   termes   d’edat.   D’altra banda, podem observar que l’abast a aquesta xarxa ha 
augmentat considerablement. 

TWITTER: 2022 

La xarxa social Twitter només   era   utlitzada   per   a   promocionar algunes   de   les   accions   destacades,   o   
compartir contingut i campanyes dels comptes referents en matèria d’igualtat. Amb l’arribada de més personal al 
Departament, hem reforçat aquesta xarxa social en matèria de producció de contigut propi i activitat diària   (donar   
“m’agrades”,   retuitar   contingut   o seguir   a   comptes   destacats).   Tot   açò   a   més,   ha suposat un impacte 
respecte a les visites al perfil com al nombre de seguiments, amb un total de 25, triplicant-se la xifra del passat any 
(8). La producció de tweets, aleshores, s’ha incrementat en 198, a més la mitjana de visites a la xarxa és de 
351,16. Continuarem  pel camí establert millorant   i   posant   en   valor   la   nostra   feina   en matèria de difusió a 
les TIC’s. 

 

NOVES INCORPORACIONS: BLOG DEL PACTE D’ESTAT 2022, PODCAST I BLOG DE L’AGÈNCIA 

Cal prestar especial atenció a la feina que es troba sota el Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere, i per tal 
d’expandir la difusió del nostre treball físic, i amb l’objectu d’arribar a més operadors socials que col·laboren en 
nosaltres en matèria de promoció i seguiment, hem creat un Blog sota la plataforma “Wordpress.com” on 
visibilitzem   la   feina   el·laborada   des   de   que   es   comencen   a   implantar   les   noves   accions   del   
Pacte   en desenvolupament. Com a novetat, hem incorporat un altre blog on difonem la informació general. 

https://pvg2122manra.wordpress.com/  - https://aicmanra4.wordpress.com/ 

 

https://pvg2122manra.wordpress.com/
https://aicmanra4.wordpress.com/
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2.4.- Servei especialitzat de Prevenció Comunitària (addiccions) 
 

Una Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un servei públic comunitari que té com 

a objectiu principal la prevenció de les drogodependències. La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives 

(endavant UPCCA) de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha adequat els programes i activitats d’aquesta UPCCA atenent a les 

prioritats en matèria de drogodependències en la Comunitat Valenciana i tenint present les necessitats de la població 

mancomunada. 

 

Les UPCCA’s són centres acreditats per la Conselleria de Sanitat, des de la Direcció General de Assistència 

Sanitària i el seu Servei de Gestió en Drogodependències, la qual cosa garanteix les condicions de qualitat i idoneïtat d'aquest 

servei. Molt prop de tu tens una UPCCA: la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Mancomunitat de 

la Ribera Alta disposada a treballar per tu i per a tu en la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius des 

de tres diferents àmbits: l'escolar, el familiar i el comunitari. 

L'objectiu del servei de Prevenció de la UPCCA 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 any s’han dut a terme diferents activitats i intervencions en pràcticament el 100% dels municipis 

que s’han adherit durant aquest període (gener - desembre 2021) a aquesta Mancomunitat (26 municipis: Alcàntera de 

Xúquer, l’Alcúdia, Alfarp, Alginet, Antella, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Castelló, Catadau, l’Ènova, 

Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Montserrat, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, 

Sumacàrcer, Tous, Turís amb un total aproximat de 115.543 habitants). 

 

Mitjançant intervencions en i amb els 26 Ajuntaments i altres institucions públiques, la UPCCA 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 UPCCA. 

 

Els programes portats a terme i els quals estan en estudi intenten seguir els principis d'actuació assenyalats per la 

Estratègia Nacional sobre Drogues 2017-2024 i el Pla Autonòmic Valencià vigent i del Pla Mancomunat de prevenció en 

conductes addictives aprovat a 2020 amb un vigència fins al 2024. 

 

 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 UPCCA: 

o Coneixements (efectes drogues, influència dels mitjans de comunicació, consum dels iguals). 

o Afectivitat (autoestima, actituds, creences, valors ). 

o Habilitats front al consum (cognitiu-conductuals, xarxes no-consumidors). 

o Habilitats socials globals (comunicació, asertivitat, pressa de decisions, resolució de 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 / resiliència. 

 Reduir el consum esperat. 

 Retardar l'edat d'inici. 

 Dotar de competències als xiquets i adolescents. 

Les tasques preventives realitzades han estat les següents: 
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 Àmbit escolar: 

o Programa de prevenció de les drogodependències: 

- Construye tu mundo, Banc de ferramentes,... 

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 Alcohol quant menys millor; millor gens? en centres IES. 

o Programa PREV-TEC (ús i abús de mòbils, gamming i xarxes socials) 

o Programa LUDENS (joc patològic on-line) 

o Programa QTJ (joc patològic on-line) 

 

 Àmbit familiar: 

o Programa de prevenció de les drogodependències. 

o Programa Aprendre a Comunicar. 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 substàncies (alcohol, cànnabis... ) o amb 

inici d’addiccions conductuals (mòbil, consola, xarxes socials...) 

 

ÀMBIT ESCOLAR I JOVES 

 PROGRAMES DE PREVENCIÓ UNIVERSAL DE LES DROGODEPENDÈNCIES PER A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

Emprem els programes homologats i adscrits a la Conselleria de Sanitat d’acord a la edat de cada curs escolar, als 

IES és on més s’intervé, a més a més és on es realitzen les sessions de informació i assessorament individual en consumidors 

incipients de drogues, sobretot de cànnabis encara que la droga més consumida a aquestes edats és l’alcohol. A les aules les 

intervencions són generalment sobre el tema de les drogues en general, el cànnabis i l’ús i/o abús de les xarxes socials.  

A més a més treballem amb els professors diverses pel·lícules acompanyades de la seua guia didàctica per a poder 

aprofitar-les a les aules donat que mitjançant el cinema els personatges es converteixen en models d’aprenentatge i les 

conseqüències que es deriven del seus comportaments, accions i estil de vida poden reforçar o inhibir les nostres conductes, 

cosa que ens permet aprendre sense necessitat de repetir els seus errors. És evident el valor educatiu per a transmetre valors 

i models de conducta i alhora despertar determinades emocions i propiciar expectatives de canvi. 

La informació la facilitem al llarg de tota la primària i reforcem les accions al tercer cicle i els primers cursos de la 

ESO on s’aglutina tota la població diana de les nostres intervencions per ser l’edat d’inici de la majoria de les substàncies.  

Des d'aquesta UPCCA també dirigim les nostres actuacions en la formació, amb aquells docents interessats, amb 

col·laboració amb el CEFIRE en cursos dirigits en facilitar materials i dinàmiques per a un millor treball en valors tan 

necessaris en la consecució de factors de protecció i intervenint en aquelles aules on ho demanden per informar, assessorar i 

sensibilitzar sobre els riscos del consum de substàncies o del mal ús de les xarxes socials. 

L'EDUCACIÓ PER A LA SALUT 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 

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. 

 

FORMACIÓ, XARRADES, TALLERS... 

Baix aquest epígraf aglutinem totes les accions destinades a la informació i sensibilització sobre els diferents efectes de 

les diferents substàncies depenent de la mitjana de l’edat d’inici de consum de les substàncies així com les xerrades 

formatives e informatives sobre l’ús i abús de noves tecnologies al marge dels programes esmentats anteriorment. Així mateix 

es desenvolupa un taller específic relacionat amb el consum d’alcohol més pràctic, anomenat “Botella Fumadora”. 

Es fan les xerrades aula per aula (fugim del gran grup que no és gens funcional) afavorint així el debat i posterior 

col·loqui a la xerrada amb la finalitat de crear un espai on l’alumnat puga resoldre qualsevol dubte relacionat en qualsevol 
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Gràfic 1: Prevenció universal escolar per etapes 

conducta addictiva i puguen obrir-se plantejament l’abandonament d’algun consum o eliminació d’alguna conducta que puga 

repercutir de forma negativa en el desenvolupament de la persona en qüestió. 

Objectius:  

 Augmentar el nivell d’informació dels alumnes sobre les conductes addictives i les seues conseqüències promovent i 

potenciant actituds saludables que els mantinguen més allunyats del consum de drogues. 

 Reforçar aquells factors protectors davant les drogues i minimitzar els factors de risc. 

 Afavorir el desenvolupament maduratiu dels alumnes a la fi d’evitar o retardar al màxim l’edat d’inici en el consum de 

substàncies addictives. 

 Retardar al màxim el consum de drogues en els adolescents. 

 Sensibilitzar i avaluar els possibles riscos que ens podem trobar a les xarxes socials. 

 Augmentar els coneixements sobre les xarxes socials. 

 Abordar els riscos d’Internet i altres sistemes de comunicació (mòbils, consoles...) 

 Conscienciar-nos en la necessitat d’actualitzar i aprendre l’ús que fem de la xarxa i dels smartphones  

 Ajudar a triar les mesures preventives a dur a terme. 

 Aplicar sentit comú a les xarxes socials. 

 Facilitar als alumnes en el coneixement dels perills potencials (accés a continguts nocius, contacte amb estranys, 

timos, perduda de privacitat, grooming, phising, ciberbullying, nomofobia, malware...) 

 Conèixer què són els requisits que necessiten les aplicacions dels mòbils. 

Població destinatària: 

 Alumnes de 5é i 6é de primària. 

 Alumnes de 1er, 2on, 3r, 4t i FPBs dels centres dels municipis mancomunats on s’imparteix ESO. 

Material:  

Les xarrades les realitzen els tècnics de la UPCCA utilitzant suport informàtic com poden ser presentacions power 

point, vídeos, pàgines web, etc. poden utilitzar també materials divulgatius publicats per la mateixa UPCCA o per la 

Conselleria de Sanitat 

Continguts:  

En aquestes sessions els tècnics exposen les diferents visions o perspectives dels consums que tenen el joves creant 

un ambient de discussió oberta a classe, amb la finalitat de reflexionar al voltant de les conseqüències que es deriven d’eixes 

pràctiques. No es tracten de sessions tancades sinó més bé sessions que s’adapten al perfil dels alumnes de la mateixa. 

L’alcohol, tabac i cànnabis són les substàncies amb les que més es centren les xarrades però no podem oblidar en alguns 

grups altres substàncies com cocaïna, speed, cristal... 

A més a més el tema de les addiccions a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i els possibles 

problemes que poden ocórrer del seu ús. 

Temporalització:  

Les xarrades es realitzen en grups individuals per tal que no siguen molt nombrosos i els alumnes tinguen la possibilitat 

de poder argumentar, opinar i/o discutir sobre allò que pensen al voltant dels consums i les conseqüències dels mateixos. Es 

realitza una sessió per grup. 

 

Per últim cal especificar que al Gràfic 1 trobem las distribució de les diferents accions realitzades en prevenció universal 

a l’àmbit escolar per etapes educatives. Ací caldria tindre present que a més a més de les accions mostrades, les accions de 

prevenció selectiva i indicada també es realitzen dins de l’àmbit escolar. 
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 PROGRAMES DE PREVENCIÓ SELECTIVA DE LES DROGODEPENDÈNCIES PER A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

La prevenció selectiva és aquella que va dirigida a grups de població en situació de major vulnerabilitat davant el consum de 

drogues en comparació a la població general. La presència de majors factors de risc poden donar-se per factors psico-socials, 

biològics i genètics i/o ambientals. 

Grups d’exclusió social objectius:  

• Reduir els factors de risc i fomentar actituds i comportaments responsables davant els consums de drogues. 

• Adquirir habilitats socials que els ajuden a afrontar diferents situacions de risc de consum. 

• Aprendre a identificar les situacions, pensaments i/o estats emocionals que poden apropar-los al consum i com 

afrontar-los adequadament. 

 

Població destinatària:  

A nivell escolar, en alumnes de FP Bàsica. (>200 alumnes aprox.) on de forma més general són grups amb major 

riscos de consums de drogues per diferents factors. 

Continguts:  

Programes i materials adaptats a aquests grups on s’analitzen els efectes o conseqüències de l’ús de diferents 

drogues. Programes com “Passa la vida” per al cànnabis, “Rayas” per a la cocaïna o “Mira ’t” per als consums en general. 

Metodologia:  

Intervencions directes dels tècnics amb aquests grups on es pretén, a través de la reflexió i el treball en conjunt, 

analitzar allò que estan vivint en relació als consums. També se’ls forma i orienta als monitors i/o professors que puguen estar 

treballant amb ells per a que intervinguen amb major eficàcia. 

Temporalització:  

Depenent del grup que sol·licita la intervenció es planifica un pla d’acció i es programen les sessions. 

 

 PROGRAMES DE PREVENCIÓ INDICADA DE LES DROGODEPENDÈNCIES PER A POBLACIÓ GENERAL 

La prevenció indicada descriu un enfocament preventiu individualitzat dirigit a persones d'alt risc susceptibles de 

desenvolupar un abús o dependència de substàncies en el futur. Va dirigida a famílies i individus concrets de la població amb 

conductes problemàtiques de consum i que són identificades i derivades per familiars, amics, serveis socials municipals, 

centre educatiu, sistema judicial i centres sanitaris. Ací cal ressenyar el full de derivació per poder dur un seguiment més 

específic de cada cas. 

Actualment rebem la derivació tant dels centres escolars, com dels Serveis Socials Generals i EEIIA, també duguem 

intervencions d’altres joves que cursen estudis en altres centres però que al ser dels municipis adherits reben el servei 

d’atenció allí on estudien (p.ej EFA la Malvesia de Llombai o a hores altres IES d’altres municipis no adherits però es fa 

l’atenció perquè el menor és d’un municipi que si que té UPCCA). 

Ací les edats varien de la edat de secundària i ens trobem diferents edats en aquest tipus d’intervenció, tenim des de 

intervencions en menors i joves fins a persones de més edat. Els objectius varien depenent de cada cas, en uns serà 

perseguir l’abstinència o abandonament de la conducta addictiva (mòbil, play...) o d’altres el apropar-los al servei sanitari 

(UCA) per a començar una deshabituació ambulatòria.  

 

 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. 

 

El conjunt de les accions d’enguany notificades a Conselleria de Sanitat i Salut Pública per part dels dos tècnics amb 

els que compta la UPCCA, han sigut 659 accions directes. Aquestes accions queden dins del que considera mesurable per 

part de Conselleria de Sanitat i Salut Pública. 

 

Dins d’aquest àmbit entra també la formació del professorat que enguany ha rondat els 300 professors formats tant de 

forma presencial com en línia, i les nombroses reunions de coordinacions, reunions de calendarització i seguiments amb els 

departaments d’orientació dels centres escolars, serveis socials, ajuntaments i altres reunions que han necessitat de la nostra 

atenció que realment queden al marge d’aquesta quantificació però que amb 26 municipis adherits i 62 unitats escolars podem 

afirmar que superen les 200 coordinacions. 
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Gràfic 2: Accions segons el nivell de prevenció 

 

A continuació passem a presentar al 

Gràfic 2 les accions quantificades per 

Sanitat i Salut Pública conforme a les 

variables que mesura el SISNOP depenent 

del nivell de prevenció en el que s’intervé 

segons la severitat i possible problemàtica i 

grau de risc de generar una conducta 

addictiva 

 

Sempre buscant complir els diferents 

objectius generals i específics segons els 

indicadors de procés establerts aprovats al 

Pla Mancomunat de Conductes Addictives 

2020-2024, vigent en l’actualitat i que 

s’avaluen any darrere per al compliment del 

Pla. 

 

PREVENCIÓ ÀMBIT FAMILIAR 

L’àmbit familiar és un dels pilars bàsics, junt amb l’escola, per a la prevenció d’addiccions. A través de diverses 

actuacions, es pretén informar, formar i sensibilitzar a les famílies de la comarca per tal de dotar-los d’habilitats que ajuden a 

afrontar i/o actuar de forma eficaç en situacions relacionades amb consum de drogues. 

El contingut de les xerrades es focalitzen en el programa Aprendre a Comunicar que s’ha centrat en la intervenció 

en l’àmbit familiar i en la millora de la comunicació familiar, tot i ser conscients de la importància de l’escola i el munic ipi en 

matèria de prevenció. Les estratègies i els coneixements que s’exposen poden utilitzar-se en els tres àmbits: familiar (pares), 

escolar (professorat) i municipals (monitors d’esplai i temps lliure), ja que només una intervenció preventiva centrada en la 

informació i l’educació, i duta a terme pels agents socialitzadors –pares, professorat i monitors d’esplai i temps lliure– pot tenir 

èxit. 

Afegir que també es duen a terme sessions d’assessorament i sensibilització per a mares i pares sobre els riscos de 

l’ús i/o abús de les xarxes socials. I estem oberts a tractar els temes que els pares es manifesten com a interesants per a la 

seua funció educativa. 

Del conjunt de accions amb pares i mares s’atén a famílies amb menors amb consum incipient de cànnabis on 

s’informarà i assessorarà a nivell familiar i es durà el seguiment i acompanyament de menors amb situació de consum 

incipient de cànnabis amb les corresponents famílies amb la coordinació amb els Serveis Socials del municipi. Són 

intervencions que es realitzen normalment fora del municipi per què busquen seguiment i atenció confidencial i anònima. 

 

 SERVEI D’ATENCIÓ I ORIENTACIÓ FAMILIAR:  

 

Objectius generals Assessorar i orientar de forma individualitzada a les famílies que tenen algun dels seus membres 

implicat en el consum de drogues o amb algun tipus d’addicció. 

Població destinatària: Famílies de la comarca que tenen algun problema relacionat amb algun tipus d’addicció. 

Metodologia: Cada vegada són més les famílies que en detectar un cas d’addicció al si familiar utilitzen aquest recurs 

com un primer nivell per ser coneixedors de la realitat i començar a actuar. Els passos a seguir són els següents: Entrevista 

personal amb la família, estudi del cas, assessorament/orientació familiar, tractament del pacient, derivació si fora el cas i 

seguiment del mateix. 

 

Temporalització: Aquest tipus d’intervenció es realitza durant tot l’any, posant-se en contacte directament amb la 

UPCCA i concretant una cita. 

ESCOLES DE FAMÍLIES (depenent del centre i les necessitats de cadascuna de les AMPES o dels diferents equips 

directius) 

OBJETIUS GENERALS 

 Sensibilitzar a les famílies en la problemàtica de les addiccions i afavorir estratègies efectives de resposta. 

 Incrementar la percepció de perillositat i risc associada al consum de drogues i augmentar la consciència de les 

conseqüències individuals i sobre la salut. 

 Formar, en la mesura de lo possible, els pares com a agents preventius eficaços en la família. 

 

 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 i 

l’augment de casos d’addicions conductuals degut a l’abús de pantalles durant la pandèmia. 
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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?, És un problema de dependència o no? Quin és el recurs idoni?. 

 

Es persegueix la implantació del programa d'intervenció familiar APRENDRE A COMUNICAR: 

– 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 

 

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. 
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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: 

a) Investigació: Detecció de les necessitats i identificació dels factors de risc en la població diana. 

b) Identificació dels recursos (Humans i materials) dels municipis. 

c) Disseny de metes i objectius de la prevenció atenent als recursos i necessitats de cada població. 

d) Establiment d’estratègies d’intervenció per afavorir l’increment de la motivació i participació de professors, 

pares/mares, metges..., sobre aquest problema. 

e) 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 UPCCA  i les directrius generals del 

Pla d’actuació a desenvolupar). 

 Convocatòria a nivell municipal per realitzar la presentació de la UPCCA : xerrada - col·loqui i passe d’un vídeo sobre 

prevenció comunitària 

 Reunió amb els treballadors socials de la Mancomunitat: presentació de la UPCCA  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. 

 Elaboració de qüestionari de percepció de risc familiar (Perfil i el qüestionari La Mente Adolescente). 

 Aplicació del programa Construye tu Mundo i Banc de Ferramentes 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 als professors dels centres dels municipis adherits a aquest servei. 

 Organització i realització de les Escoles de pares/mares on els temes a tractar foren 1er. Comunicació és prevenció 

Conceptes Bàsics / 2on. Comunicació es prevenció: Tipus de comunicació / 3er 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 de València.  

 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, assertivitat...) 

 

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), EEIA, UCA i Salut Mental.) 

 

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

Levante, Alginet Ràdio o Onda Cero. 
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Contactes: 

◘ Salut Pública d’Alzira 

◘ CEFIRE de Xàtiva i Torrent: 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. 

◘ Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

◘ Universitat de València, ADEIT i Universitat Catòlica 

◘ Unitat de Conductes Addictives en Alzira, Xàtiva i Torrent. 

 

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 i addiccions comportamentals de l’alumnat des de 5é fins 

a 4at d’ESO. (Distribució i recollida dels qüestionaris) 

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

 Avaluació de la percepció de risc i estils de comunicació familiar. 

 

ÀMBIT COMUNITARI 

 

- Informació, orientació i assessorament especialitzat en addiccions. 

-  

- Sensibilització sobre la problemàtica derivada de l'ús/abús de drogues o altres trastorns addictius, etc. 

-  

- Les campanyes municipals poden ser diverses, des d’organització i/o participació en setmanes temàtiques àmplies com 

“setmana de la salut”, passant per exposicions, divulgació de cartells, campanyes centrades en certs segments de 

població com ara mestresses de casa, escolars, pares, etc. o basades en la celebració d’algun dia especial com el Dia 

Mundial de la Síndrome Alcohòlica fetal, el Dia Mundial sense Tabac, el Dia Internacional Sense Alcohol, el Dia Nacional 

sense jocs d’atzar, el Dia internacional de la lluita contra el narcotràfic i el ús indegut de substàncies o la reducció de 

danys en les festes locals. 

-  

- Aquestes campanyes es programen segons les circumstàncies particulars que el municipi proposa. Es tracta doncs de 

coordinar, col·laborar i assessorar en iniciatives, que poden ser molt diverses, que ixen de les necessitats del municipi. 
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2.5. Serveis Socials Generals 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Els serveis socials d’atenció primària bàsica de la Mancomunitat de la Ribera Alta comprenen una sèrie d’actuacions i 
recursos destinats a previndre l’exclusió social i promoure la integració comunitària 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. 
 
L’atenció primària bàsica es configura com el primer nivell, per proximitat, d’accés al Sistema Públic Valencià de Serveis 
Socials i 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 d’atenció primària bàsica la programació, implantació i gestió dels servicis i recursos en funció 
de les necessitats socials detectades.  
 
 
POBLES ADHERITS AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS  GENERALS 
 
Els municipis que estan adherits al Departament de serveis socials d’atenció primària bàsica 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 

 Sumacàrcer 

 Beneixida.  
 
 
INTERVENCIÓ SECTORIAL 
L’àmbit d’intervenció propi dels Serveis Socials d’Atenció Primària bàsica 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 D’ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA 
 
L’atenció primària de caràcter bàsic realitza les funcions següents: 
 
a) Informació, orientació i assessorament a tota la població facilitant el seu coneixement i accés a les prestacions. 
b) Valoració i diagnòstic de la situació individual o social de la persona, família o unitat de convivència i de l’entorn comunitari. 
c) Elaboració, implementació, seguiment i avaluació del Pla Personalitzat d’Intervenció Social. 
d) Intervenció interdisciplinària, amb l’objecte de millorar la situació social de la persona, família o unitat de convivència i de 
donar resposta a les situacions de necessitat, vulnerabilitat o risc. 
e) Prescripció de la intervenció més adequada i implementació d’aquesta, d’acord amb les característiques de la necessitat 
social. 
f) Acompanyament, mediació i seguiment al llarg de tot el procés d’intervenció, tant si aquest es desenvolupa en el Sistema 
Públic Valencià de Serveis Socials, com si és compartit en altres àmbits de sistemes de protecció social. 
g) Gestió i avaluació de les prestacions necessàries per a l’atenció de la situació de necessitat de les persones. 
h) Desenvolupament dels processos de diagnòstic, gestió i intervenció de les prestacions necessàries per a l’atenció de les 
persones en situació de dependència, d’acord amb la planificació i finançament de la Generalitat, així com amb la normativa 
estatal en matèria de serveis socials de promoció de l’autonomia personal. 
i) Coordinació amb altres professionals en la detecció i identificació d’espais vulnerables. 
j) Col·laboració i coordinació amb l’atenció primària de caràcter específic i l’atenció secundària, així com amb altres sistemes 
públics de protecció social, davall el principi d’unitat d’acció. 
k) Treball en xarxa i coordinació tècnica amb les entitats d’iniciativa social que desenvolupen programes en el territori, així com 
l’orientació tècnica a aquestes entitats. 
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l) Foment de la solidaritat i de la participació activa de la ciutadania, a través de l’animació comunitària i de programes de 
cooperació social que impulsen la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social. 
m) Assessorament tècnic específic en matèria de migració i refugi, diversitat funcional o discapacitat, situacions de 
discriminació, delictes d’odi, addiccions, tuteles i altres. 
n) Totes les altres que tinguen atribuïdes o els siguen encomanades per la normativa vigent i el seu desplegament 
reglamentari. 
 
LA NOSTRA VISIÓ 
 
Els Serveis Socials d’Atenció Primària bàsica són un recurs de referència en els municipis adherits, en la atenció integral de 
totes les persones que es troben en situacions desafavorides socialment, sent una ferramenta d’acció i intervenció útil i 
efectiva. 
 
Estem orientats  cap a la realització d’accions assistencials, preventives i rehabilitadores de nivell primari, desenvolupant 
programes de prestacions bàsiques i necessitats socials de caràcter global i polivalent. Com ho fem: 
 

 Fomentant l’autònoma 

 Integració social 

 Construint una societat integradora 
 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ 
 

Detectar les necessitats socials del municipi. 
Informar, orientar I assessorar a les persones, famílies I col·lectius socials sobre drets, obligacions i recursos existents en 

matèria de serveis socials.  
Valorar i derivar als serveis socials especialitzats aquells casos que així ho requereixin.  
Promoure aquells serveis preventius que es consideren convenients en la comunitat, amb especial atenció a col·lectius 

que es troben en situació d’exclusió social.  
Promoure una adequada coordinació i col·laboració entre els professionals dels recursos municipals i supramunicipals 

existents.  
Col·laborar amb els diferents serveis públics que intervenen en l’àmbit del Benestar Social (Sanitat, Educació, Cultura, 

Vivenda, etc.). 
Portar a terme la gestió, tramitació i execució de programes de prestacions bàsiques.  
Dinamitzar la Comunitat, afavorint la participació social  i potenciant la cooperació social.  

 
EL NOSTRE EQUIP D’INTERVENCIÓ 
 
El nostre equip multidisciplinari està format per treballadors/ores socials, psicòlogues,  advocada,  educadores socials i 
personal administratiu de suport, que centren la seva activitat en la intervenció social i el tractament de les dificultats que 
afecten la integració i el benestar de les persones, grups i comunitats, quedant compost de la següent manera:  
0,5 Personal de coordinació.  
3 Educadores socials  
2 Psicòloga  
8,5  treballadors/ores socials 
4  Professionals  de suport administratiu. 
1  personal d’assessorament jurídic 
 
Serveis d'Atenció Primària de caràcter bàsic 
El Sistema de Serveis Socials d’atenció primària bàsica de la Mancomunitat de la Ribera Alta està constituït per un conjunt de 
serveis 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 serveis que els componen són els següents: 
 
1. SERVEI D'ACOLLIMENT I ATENCIÓ DAVANT SITUACIONS DE NECESSITAT SOCIAL.  

 
La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana especifica en 
l'article 18.1 que els serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic s'organitzen en diferents serveis. En l’apartat a) 
s'enquadra el Servei d'acolliment i atenció davant situacions de necessitat social que s’encarregarà de la recepció, l’atenció i el 
diagnòstic en les situacions de necessitats personals i familiars, proporcionant l’adequada informació, orientació i 
assessorament sobre les diferents prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.  
 
El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, per a la consecució dels seus objectius amb equitat, qualitat, i eficiència, 
s'estructura funcionalment en dos nivells d'atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: 
atenció primària i atenció secundària.  
 
En l'atenció primària es distingeixen dos nivells d'actuació: de caràcter bàsic i de caràcter específic. Centrantnos en el servei 
d'acolliment i d'atenció davant situacions de necessitat social, l'actuació de l'atenció primària serà de caràcter bàsic i es basarà 
en una atenció de caràcter generalista i polivalent. Una de les funcions de l'atenció primària de caràcter bàsic és la intervenció 
interdiciplinaria, l'objecte de la qual és millorar la situació de necessitat, vulnerabilitat o risc.  
 
Objectius: 
 

 Informar, orientar i assessorar la població de la zona bàsica facilitant el seu coneixement i accés a les prestacions.  

 Diagnosticar la situació individual o social de la persona, família o unitat de convivència i de l’entorn comunitari.  
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 Garantir una atenció integral, de caràcter individual, familiar, grupal o comunitària, a les persones que accedisquen 
al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, donant cobertura a les seues necessitats socials.  

 Garantir la provisió de prestacions en matèria de serveis socials en condicions de qualitat, eficiència i equitat 
territorial.  

 Realitzar la prescripció i/o la proposta d´intervenció amb el pronòstic detectat.  
 
Prestacions: 
 

 Informació, orientació i assessorament   

 Anàlisi i valoració de les situacions de necessitat 

 Tramitar el reconeixement de la situació de discapacitat i tramitar, valorar i informar la situació de dependència  

 Atenció a les situacions d'urgència social  

 Tramitació de les Prestacions econòmiques d'urgència  
 
2. SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL 
 
En l'atenció primària de caràcter bàsic s'organitzen en diferents serveis que tenen com a característica ser el primer referent 
per a la ciutadania, tindre caràcter universal i enfocament comunitari, caràcter preventiu i d’intervenció, entre altres. Aquests 
queden regulats a l’article 18.1 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la 
Comunitat Valenciana.  
 
En aquests serveis s’enquadra el Servei de promoció de l'autonomia personal, que desenvoluparà la prevenció, el diagnòstic i 
la intervenció en situacions de diversitat funcional o discapacitat, dependència o vulnerabilitat, fomentant les relacions 
convivencials durant tot el cicle vital de les persones.  
 
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
dependència, en l’article 2.1, defineix l’autonomia com la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia iniciativa, 
decisions personals sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies així com de desenvolupar les activitats 
bàsiques de la vida diària. L’article 2.2 d’aquesta Llei defineix dependència com l’estat de caràcter permanent en què es 
troben les persones que, per raons derivades de l’edat, d’una malaltia o d’una discapacitat, i lligades a la falta o pèrdua 
d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l’atenció d’una altra persona i/o d’ajudes importants per a la 
realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia 
mental, altres suports per a la seva autonomia personal.  
 
En el Servei de promoció de l’autonomia personal s'emmarca el programa servei d’atenció domiciliària (SAD). 
 
EL SAD és un servei professional de naturalesa preventiva i assistencial, per a donar suport a l'autonomia individual o familiar 
mitjançant cures personals i/o la realització dels tasques domèstiques, socials, sanitàries i educatives en el domicili, destinada 
a facilitar la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i les atencions que puguen necessitar. Cal distingir entre el 
SAD tramitat a través de la sol·licitud de Dependència que es prestarà segons s'indica en el programa individual d'atenció 
(PIA) i el SAD tramitat a través de l'entitat local que es prestarà a aquelles persones que estiguen empadronades en el 
municipi, que presenten un estat de necessitat evident i constatable i no tinguen reconegut grau i nivell de dependència 
segons el que s'estableix en la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
dependència.  
 
  
Objectius: 
 

 Informar, orientar i assessorar a tota la població facilitant el seu coneixement i accés a les prestacions.  

 Fomentar l’autonomia personal, la inclusió social i la participació en la vida de la comunitat de les persones.  

 Col·laborar i coordinar amb l’atenció primària de caràcter específic i l’atenció secundària, així com amb altres 
sistemes públics de protecció social, davall el principi d’unitat d’acció.  

 Proporcionar recursos per a la convivència de persones amb dificultats per a la seua autonomia tant a persones 
dependents com no dependents.  

 Treballar en xarxa i coordinació tècnica amb les entitats d’iniciativa social que desenvolupen programes en el 
territori, així com l’orientació tècnica a aquestes entitats.  

 Afavorir la permanència de les persones dependents en el seu domicili i ajust sociofamiliar.  

 Atendre situacions de crisi personal o familiar.  

 Col·laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats de l'usuari.  

 Fer costat a les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària.  

 Afavorir en l'usuari el desenvolupament de capacitats personals i d'hàbits de vida adequats. 

 Avaluació i desenvolupament de les prestacions necessàries per a l'atenció de la situació de necessitat de les 
persones.  

 
Prestacions: 
 

1. Atenció domiciliària, ajuda a domicili i teleassistència  
2. Prestacions econòmiques: necessitats bàsiques, situacions d'urgència social, desprotecció, promoció de l'autonomia 

personal  
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3. SERVEI D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 
La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana especifica en l'article 
18.1 que els serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic s'organitzen en diferents serveis. En l'apartat c) s'enquadra el 
Servei d'inclusió social que assumirà la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les 
necessitats bàsiques de les persones, famílies o, si és el cas, unitats de convivència, i fomentarà la seua participació en el 
procés d'inclusió social, amb caràcter periòdic. 
 
El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, per a la consecució dels seus objectius amb equitat, qualitat, i eficiència, 
s'estructura funcionalment en dos nivells d'atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: 
atenció primària i atenció secundària. 
 
En l'atenció primària es distingeixen dos nivells d'actuació: de caràcter bàsic i de caràcter específic. Centrantnos en el Servei 
d'inclusió social, l'actuació de l'atenció primària serà de caràcter bàsic i es basarà en una atenció de caràcter generalista i 
polivalent. Una de les funcions de l'atenció primària de caràcter bàsic és la intervenció interdisciplinària, l'objecte de la qual és 
millorar la situació de necessitat, vulnerabilitat o risc. 
 
D'acord amb la Recomanació de la Comissió Europea de 20 de febrer de 2013 «Invertir en la infància», es fa necessari el 
finançament de projectes d'intervenció social que es desenvolupen en les famílies o unitats familiars en situació de privació 
material severa a fi de reduir l'empobriment infantil i assegurar la protecció dels menors i especialment d'aquells en risc 
d'exclusió. 
 
Objectius generals:  
 
En quant a la Renda Valenciana d'inclusió. 
 

 Informar, orientar i assessorar en tota la població facilitant el seu coneixement i accés a les prestacions. 

 Valorar i diagnosticar de la situació individual o social de la persona, família o unitat de convivència i de l'entorn 
comunitari. 

 Tramitació de la renda valenciana d'inclusió. 

 Implementar equips d'intervenció per al desenvolupament d'itineraris socials dins de la prestació professional 
contemplada en la Renda Valenciana d'Inclusió. 

 Executar plans relacionats amb la Inclusió Social. 

 Articular comunitàriament el conjunt d’actuacions i mesures que se despleguen. 

 Promoure la intervenció integral dels titulars i beneficiaris de la RVI. 
 
Al Programa d'Implementació d'Itineraris d'Inclusió Social 
 

 Dissenyar, implantar i executar unes actuacions d'intervenció social acompanyades de la prestació econòmica 
bàsica (RVI, IMV, etc.) dirigides a millorar la situació social de les persones en situació de risc i/o exclusió social i 
laboral. 

 Garantir un model unificat d'intervenció metodològica a través dels itineraris d'inclusió social basat en el dret de 
rebre una prestació professional en la RVI. 

 
Objectius específics 
 
En quant a la Renta Valenciana d'inclusió: 
 

 Gestionar, avaluar i tramitar les prestacions necessàries per a l'atenció de la situació de necessitat de les persones. 

 Facilitar la creació del treball en xarxa, integrat, transversal i pròxim al territori entre tots els actors públics, privats i 
del tercer sector social. 

 Promoure pràctiques innovadores en l'abordatge de l'exclusió social que tinguen en compte les ruptures que es 
poden produir en la trajectòria de la vida. 

 Produir i transferir coneixement sobre la situació de l'exclusió social en l'àmbit local, així com els recursos i les 
accions o mesures per a la inclusió i la cohesió social del territori. 

 
Al Programa d'Implementació d'Itineraris d'Inclusió Social. 
 

 Potenciar les habilitats socials i capacitats personals per a la inclusió social dels col·lectius vulnerables. 

 Implementar eines instrumentals per a l'aplicació en el procediment dels itineraris. 

 Coordinar el sistema públic de Serveis socials amb altres agents d'inclusió: LABORA, entitats del tercer sector, etc. 

 Facilitar la integració social de les persones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social des de la promoció 
d'accions que promoguen la seua pròpia participació en els processos d'intervenció. 
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Accions: 
 

 Valorar i diagnosticar de la situació individual o social de la persona, família o unitat de convivència i de l'entorn 
comunitari. 
 

 Informar, orientar i assessorar en tota la població facilitant el seu coneixement i accés a la renda valenciana 
d'inclusió. 
 

 Garantir el coneixement necessari dels recursos del Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis 
Socials. 
 

 Recollir les dades qualitatives i quantitatives (indicadors) sol·licitats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, mitjançant el programa informàtic corresponent. 
 

 Executar els plans municipals d'inclusió i cohesió social 
 
L'equip professional de les unitats d'itineraris d'inclusió social està format per: 
 
  2 Tècniques de perfil social. 
  2Tècniquess d'integració social. 
 
 
4. SERVEI DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES. 
 
La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana per la qual es regula el Sistema de 
Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, estructura el sistema públic de serveis socials en dos nivells d’atenc ió, 
mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: atenció primària i atenció secundària.  
 
Els serveis socials d'atenció primària bàsica s'organitzen en forma de xarxa sobre el territori atés el principi de 
descentralització, les característiques del nucli de població i la incidència de les necessitats de cobertura. El desenvolupament 
de programes prevenció i d'intervenció social dirigits a persones, famílies o grups amb dificultats en el seu desenvolupament 
personal o social o que es troben en situació de risc o vulnerabilitat, té com a objectiu que aquesta intervenció es dirigisca a 
potenciar i desenvolupar canvis que augmenten les seues habilitats per a la resolució de conflictes així com detectar i 
previndre les causes que motiven les dificultats, especialment familiars, educatives i d'inserció sociolaboral.  
 
Aquest servei de prevenció i intervenció amb les famílies es manifesta a través de les entitats locals d'acord amb el que 
estableix l'article 18.1 d de la citada Llei 3/2019, en el qual es determina que aquest servei serà l'encarregat de la prevenció i 
avaluació de les situacions de risc, així com del diagnòstic social i la intervenció de caràcter individual o familiar amb la 
infància i l'adolescència, les persones majors i altres persones necessitades d'especial protecció familiar.  
 
Objectius: 
 

 Intervenció professional dirigida a assessorar, secundar i orientar les famílies o a alguns dels seus membres davant 
situacions de vulnerabilitats, sobretot dels xiquets, xiquetes i adolescents.  

 Previndre i atendre les situacions de risc que es produeixen en el marc de la família o unitat de convivència.  

 Enfortir les famílies, millorar la qualitat de vida i incrementar el seu pes específic en la societat.  

 Diagnosticar i fer proposta de les situacions de vulnerabilitat o risc per pendre les mesures pertinents  

 Millorar la informació, l'atenció i el suport a les famílies  

 Col·laborar en el desenvolupament d'aprenentatge d'habilitats socials de les persones, famílies i grups que es 
troben en situació o risc d'exclusió social.  

 Detectar situacions de vulnerabilitat en les famílies.  
 
Prestacions: 
 

 Orientació individual, familiar o de la unitat de convivència  

 Intervenció familiar o de la unitat de convivència  

 Mediació familiar  

 Suport a la mediació judicial  

 Atenció psicosocial i socioeducativa  
 
 
5. SERVEI D’ACCIÓ COMUNITÀRIA 
 
L'Atenció Primària de caràcter bàsic s’organitza en diferents serveis que tenen com a característica ser el primer referent per a 
la ciutadania, tindre caràcter universal i enfocament comunitari, caràcter preventiu i d’intervenció, entre altres. Aquests serveis 
queden regulats a l’article 18.1 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la 
Comunitat Valenciana. Així mateix, en el citat article, en l'apartat e) es troba el Servei d'Acció Comunitària que desenvoluparà 
la prevenció, intervenció i promoció de la convivència en la comunitat de referència, a través de dispositius d'intervenció 
comunitària efectius, basats en el foment dels recursos comunitaris presents en el territori, especialment en els centres de 
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serveis socials, cap a la consecució d'objectius comuns que permeten afavorir i millorar les condicions socials des d'un 
enfocament global i integrador. Desenvoluparan actuacions referents a la promoció del voluntariat social, així com a la 
sensibilització davant l'assetjament i ciberassetjament sexual, la prevenció dels delictes d'odi, la sensibilització cap al respecte 
de la diversitat, la potenciació de formes col·laboratives entre la ciutadania i la promoció de la igualtat de tracte, entre altres. 
Aquest servei es potenciarà especialment en els espais urbans qualificats de vulnerables.  
 
En el Servei d'Acció Comunitària es distingeixen diferents programes:  
 
Programes de prevenció: Conté les actuacions de sensibilització i promoció dirigides a la ciutadania de l'àmbit territorial de 
referència, actuant sobre factors associats a diferents necessitats o fenòmens socials, a fi d'evitar la seua aparició, reaparició 
o permanència en el temps. Amb la finalitat de promoure l'exercici dels drets socials, així com les actuacions comunitàries i de 
voluntariat social.  
 
Intervenció i participació comunitària: Actuacions de caràcter integral i dinàmic que tenen per objecte facilitar el 
desenvolupament personal, social i comunitari, per a garantir la participació activa de la persona o col·lectius.  
 
Objectius : 
 

 Detectar i analitzar les necessitats de la igualtat de tracte i no discriminació en el municipi.  

 Planificar estratègicament les actuacions encaminades per a avançar cap a la igualtat de tracte, la no discriminació i 
la inclusió.  

 Establir un espai de coordinació entre administració i entitats socials que treballen en l'àmbit de la igualtat de tracte i 
la no discriminació, per al desenvolupament del treball en xarxa.  

 Col·laborar i/o promoure projectes de desenvolupament rural que se centren en les necessitats, propostes i 
demandes de la població local.  

 Impulsar la participació en el medi rural, implicant les persones en la planificació i organització de les prestacions i 
serveis.  

 Millorar la qualitat de vida i la convivència comunitària, afavorint el manteniment de les persones en el seu entorn.  

 Es desenvoluparan actuacions grupals i comunitàries en matèria de delictes d'odi, violència de gènere i masclista i 
sensibilització cap al respecte a la diversitat, entre altres.  

 Promoure l'adaptació dels serveis públics de l'àmbit local a una societat diversa, amb professionals formats i 
especialitzats en la gestió de la diversitat. 

 Seguiment i avaluació de les polítiques municipals d'igualtat de tracte i no discriminació entre l'administració i les 
entitats socials.  

 Programar i realitzar accions de sensibilització de la ciutadania del municipi sobre el valor positiu del fet migratori i la 
interculturalitat. 

 Reforçar els hàbits de convivència i facilitar la cohesió i les relacions socials mitjançant la creació de xarxes de 
suport i solidaritat 

 Programar activitats que afavorisquen l'ajuda mútua, la identitat comunitària, l'autoorganització i la no discriminació.  

 Donar suport a les iniciatives comunitàries emergents que s'estiguen impulsant per a millorar la qualitat de vida dels 
seus habitants  

 
Prestacions: 
 

 Prevenció  

 Mediació comunitària 

 Intervenció i participació comunitària  

 Promoció de l’animació comunitària i la participació  
 
 
DADES ESTADÍSTIQUES EXERCICI 2022 
Dades extretes del programa de registre d’usuaris de serveis socials (d’ara endavant SIUSS) a data de 18 de gener de 2023. 
El SIUSS permet la recollida de les dades bàsiques de l'Usuari dels Serveis Socials d'Atenció Primària, informació necessària 
per realitzar una Intervenció professional com a resposta a una Demanda Social. Es configura a través d'Expedients Familiars 
i permet als/les professionals de base la gestió dels mateixos. 
 
 
INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ,  ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ DE PRESENTACIONS. 
 
PERSONAL:  
 
6 treballador/es socials: 37,5 HORES 12 MESOS 
 
2 treballador/es: 18’75 HORES 12 MESOS 
 
3 educadores socials: 37,5 HORES 12 MESOS 
 
1 psicòloga:  37,5 HORES 12 MESOS 
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1 psicòloga:  37,5 HORES 6 MESOS 
 
 
Nous expedients oberts des de 1 de gener de 2022 fins 31 de desembre de 2022 (per sector de referència). 
 

Sector de Referència  Nº Expedients %Total 

FAMÍLIA  48 8,68% 

INFÀNCIA 22 3,98% 

JOVENTUT 6 1,08% 

DONA  21 3,80% 

PERSONES MAJORS  151 27,31% 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 90 16,27% 

RECLUSOS I EX-RECLUSOS  9 1,63% 

PERSONES SENSE LLAR 1 0,18% 

MINORIES ÈTNIQUES 3 0,54% 

EMIGRANTS  5 0,90% 

RISC CATÀSTROFE  3 0,54% 

PERSONES AMB MALALTIA MENTAL  2 0,36% 

MALALTS TERMINALS  11 1,99% 

ALTRES GRUPS EN SITUACIÓ DE NECESSITAT  156 28,21% 

IMMIGRANTS  25 4,52% 

Totals  553 100,00 % 

 
 
Intervencions actives, des de 1 de gener de 2021 fins 31 de desembre de 2021 (per sector de referència). 
 

Sector de Referència  Nº Intervencions %Total 

FAMÍLIA  458 5,93% 

INFÀNCIA 328 4,24% 

JOVENTUT 101 1,31% 

DONA  234 3,03% 

PERSONES MAJORS  2486 32,16% 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 1389 17,97% 

RECLUSOS I EX-RECLUSOS  44 0,57% 

MINORIES ÈTNIQUES 12 0,16% 

PERSONES SENSE LLAR  7 0,09% 

DROGODEPENDENTS 24 0,31% 

REFUGIATS 10 0,13% 

EMIGRANTS  14 0,18% 

COL·LECTIUS RISC CATÀSTROFE  539 6,97% 

PERSONES AMB MALALTIA MENTAL  68 0,88% 

MALALTS TERMINALS  11 0,14% 

ALTRES GRUPS EN SITUACIÓ DE NECESSITAT  1856 24,01% 

IMMIGRANTS  148 1,91% 

Totals  7729 100,00 % 

 
 
Noves intervencions  obertes, des de 1 de gener de 2021 fins 31 de desembre de 2021 (per sector de referència). 
 
 
 
 
 
 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

 
81 

Sector de Referència  Nº Intervencions %Total 

FAMÍLIA  137 7,74% 

INFÀNCIA 78 4,41% 

JOVENTUT 33 1,86% 

DONA  65 3,67% 

PERSONES MAJORS  466 26,33% 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 337 19,04% 

RECLUSOS I EX-RECLUSOS  12 0,68% 

MINORIES ÈTNIQUES 1 0,06% 

PERSONES SENSE LLAR  2 0,11% 

DROGODEPENDENTS 4 0,23% 

REFUGIATS 8 0,45% 

EMIGRANTS  4 0,23% 

COL·LECTIUS RISC CATÀSTROFE  2 0,11% 

PERSONES AMB MALALTIA MENTAL  23 1,30% 

MALALTS TERMINALS  3 0,17% 

ALTRES GRUPS EN SITUACIÓ DE NECESSITAT  545 30,79% 

IMMIGRANTS  50 2,82% 

Totals  1770 100,00 % 

 
 
2. PROGRAMA SERVEI AJUDA A DOMICILI 
 
Intervencions obertes o que han estat obertes Des de 01/01/2021 fins a 31/12/2002 en servei d’ajuda a domicili.  
  
 
PERSONAL:  
 
6 treballador/es socials: 37,5 HORES 12 MESOS 
 
2 treballador/es: 18’75 HORES 12 MESOS 
 
3 educadores socials: 37,5 HORES 12 MESOS 
 
1 psicòloga:  37,5 HORES 12 MESOS 
 
1 psicòloga:  37,5 HORES 6 MESOS 
 
11 Auxiliars d’ajuda a domicili. Contractades per Mancomunitat 37,5 HORES 12 MESOS.  
 
1 Auxiliar d’ajuda a domicili. Contractades per Mancomunitat 18’75 HORES 12 MESOS. 
 
2 Auxiliars de torn rotatiu contractades per ajuntament de Tous (1/2 jornada) 
 
 

DADES EXERCICI 2022 

NÚMERO D’UNITATS FAMILIARS ATESES  90 

NÚMERO DE PERSONES BENEFICIÀRIES 98 

PERSONES MAJORS  86 

PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 12 

ALTRES (SAD SOCIOEDUCATIU) 3 

BAIXES EN EL SERVEI  28 
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TIPUS D’INTERVENCIÓ 

DOMÈSTICA  76 

PERSONAL 62 

REHABILITADORA  5 

PSICOLÒGICA 0 

SAD EDUCATIU 3 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA 
 

21 

 
 
3. PSICÒLOGUES SS.SS.A.P.B.  
 
 
INTERVENCIONS INDIVIDUALS EN 2022:  
 
Noves derivacions: 62 
 
Unitats familiars ateses:  69 
 
Persones ateses:  112 
 
Sector poblacional:  
 
Família Infància:  8 
Persones en situació de necessitat: 6 
Discapacitats: 38 
Dona: 24 
Tercera Edat: 36 
 
INTERVENCIONS GRUPALS EN 2022:  
 
Curs persones cuidadores al municipi de Gavarda amb 10 persones 
 
 
4. PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA I POBRESA ENERGÈTICA 
 
PERSONAL:  
 
PERSONAL:  
 
6 treballador/es socials: 37,5 HORES 12 MESOS 
2 treballador/es: 18’75 HORES 12 MESOS 
3 educadores socials: 37,5 HORES 12 MESOS 
1 psicòloga:  37,5 HORES 12 MESOS 
1 psicòloga:  37,5 HORES 6 MESOS 
 
COST DE PROGRAMA:  180.688,13€ 
 
SUBVENCIÓ ATORGADA  EXERCICI 2021: 113.000€   
 
APORTACIÓ DIPUTACIÓ: 101.700€ 
 
APORTACIÓ AJUNTAMENTS: 78.988,13€ 
COST DEL PROGRAMA PER HABITANT(Població TOTAL 18.809): 9,6 € 
 
Ajudes  emergència social i pobresa energètica.  
 
N.º de sol·licituds: 341 
N.º de sol·licituds estimades: 317 
N.º de sol·licitud desestimades: 24 
N.º Unitats familiars ateses: 251 
N.º de Persones beneficiàries:  868  
Nº de persones que han aconseguit inserció laboral: 62 
Nº de persones que han passat a RVI: 30 
 
 

 Nº Ajudes per a l'ús de la vivenda habitual: 122 

 Nº Ajudes tècniques per a persones majors: 3 

 Nº Ajudes destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars: 149 

 Nº Ajudes destinades a cobrir desplaçaments a centres d’atenció: 4 

 Nº Ajudes destinades a combatre la pobresa energètica: 14 
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 Nº Ajudes destinades a pròtesis visuals: 3 

 Nº Ajudes extraordinàries: 3 

 Nº Ajudes destinades a accions socioeducatives: 19 
 

 
 
5. PROGRAMA D’INFORMACIÓ 
 
COST DE PROGRAMA:  1681,9 € 
 
SUBVENCIÓ ATORGADA  EXERCICI 2021: 1681,9€ 
 
APORTACIÓ DIPUTACIÓ: 1513,71 € 
 
APORTACIÓ AJUNTAMENTS / ENTITATS: 168,19€ 
 
 
ACTIVITATS REALITZADES:  

 Disseny, creació i posada en marxa de pàgina web pròpia del Departament de Serveis Socials d’atenció primària  
bàsica.  

 
 
6. SERVEI DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES. 
 
 6 treballador/es socials: 37,5 HORES 12 MESOS 
2 treballador/es: 18’75 HORES 12 MESOS 
3 educadores socials: 37,5 HORES 12 MESOS 
1 psicòloga:  37,5 HORES 12 MESOS 
1 psicòloga:  37,5 HORES 6 MESOS 
 
DADES EN XIFRES: 
 
N.º Unitats familiars ateses: 153 
N.º de Persones beneficiàries: 528 
Nº de persones menors d´edat ateses: 243 
 
TIPUS DE FAMÍLIA EN INTERVENCIÓ  
 
Del total de famílies ateses dins del servei de prevenció i intervenció amb families les educadores socials de SSAPB dels 
diferents municipis han ates en major quantia families biparentals mixtes (91) seguides de families monomarentals (54). Tan 
sols s´ha ates una família biparental femenina. 
 
 
7. PROGRAMA ITINERARIS INCLUSIÓ SOCIAL  
N.º derivacions total: 149 
N.º  de persones derivades amb expedient de RVI: 52 
N.º  de persones derivades sense expedient de RVI: 97 
Nº d’itineraris iniciats: 134 
Nº de itineraris finalitzats: 0 
Accions formatives: 
 

TRÀMITS ELECTRÒNICS (10 HORES) IMPARTEIX: TÈCNIQUES ITINERARIS MANCOMUNITAT:50 PARTICIPANTS 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (10 HORES) IMPARTEIX: TÈCNIQUES ITINERARIS 

MANCOMUNITAT: 51 PARTICIPANTS 
MONOGRÀFIC D’IGUALTAT IMPARTEIX: TÈCNIQUES DEPARTAMENT IGUALTAT MANCOMUNITAT: 29 

PARTICIPANTS 
MANIPULADOR D’ALIMENTS (10 HORES) IMPARTEIX: FORMACIÓ EXTERNA: M&D FORMACIÓN:14 

PARTICIPANTS 
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (10 HORES) IMPARTEIX: FORMACIÓ EXTERNA: M&D FORMACIÓN: 35 

PARTICIPANTS 
SUPORT ADMINISTRATIU (10 HORES) IMPARTEIX: FORMACIÓ EXTERNA: M&D FORMACIÓN:15 PARTICIPANTS 
CARRETILLES ELEVADORES(10 HORES) IMPARTEIX: FORMACIÓ EXTERNA: M&D FORMACIÓN:13 

PARTICIPANTS 
ATENCIÓ AL CLIENT (10 HORES) IMPARTEIX: FORMACIÓ EXTERNA: M&D FORMACIÓN:14 PARTICIPANTS 
MANIPULADOR DE CARREGUES I CAIXER REPONEDOR (10H) IMPARTEIX: FORMACIÓ EXTERNA: M&D 

FORMACIÓN:16 PARTICIPANTS 
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7. ASSESSORAMENT JURÍDIC EN SERVEIS SOCIALS GENERALS 
PERSONAL:  
 
1 Advocada: 37,5 HORES 12 MESOS 
 
N.º derivacions total: 9 
 
Sector poblacional: 

▪ Família Infància (0) 
▪ Persones en situació de necessitat (0) 
▪ Discapacitats (7) 
▪ Dona (1) 
▪ Tercera Edat (1) 
▪ Minories ètniques 
▪ Altres: 

Elaboració recursos reposició a la GVA en diferents materies: ajudes de lloguer, reintegrament de prestacions 
indegudes, reclamacions previes vía contenciosa administrativa. 
Intrumentalització procediment constitució comissions tècniques serveis socials i regulació. 
Assistencia i assessorament comisions tècniques. 
Instrumentalització aprovació contracte programa. Procesos consolidació personal contracte programa. 
Assessorament procediment de remoció de tutor de discapacitat. 
Assessorament procediment remoció tutor menor. 
Assessorament en processos de desnonament. 
Assessorament qüestions menors, puntuals i concretes (responsabilitat patrimonial, dubtes lloguer, normativa 
d’aplicació, interpretació normes...) 

 
N.º de gestions realitzades : 17 
Nº d’acompanyaments: 0  
 
 
LLOCS  D’ATENCIÓ DEPARTAMENT ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA EN SERVEIS SOCIALS : 
L’atenció en serveis socials d’atenció primària es presta, en tot cas, amb cita prèvia.  

 Oficina de Serveis Socials Ajuntament de Benimuslem  
Direcció: C/ Major, 3  
Tel: 96- 244 14 71  

  Oficina de Serveis Socials Ajuntament de Gavarda  
Direcció: Plaça de l’Ajuntament, 1  
Tel: 96- 259 41 65  

 Oficina de Serveis Socials Ajuntament de Massalavés  
Direcció: C/ València, 12  
Tel: 96- 244 09 82  

 Oficina de Serveis Socials Ajuntament de Tous  
Direcció: Avd. Constitución, 11   C/Cirilo Cànovas, s/n 
Tel: 96- 244 91 01  

 Oficina de Serveis Socials Ajuntament de Montserrat  
Direcció: C/ Bonaire, 21  
Tel: 96- 298 80 00   

 Oficina de Serveis Socials Ajuntament de Benimodo  
Direcció: Plaça Major, 1  
Tel: 96- 253 06 06  

 Oficina de Serveis Socials Ajuntament d’Antella 
Direcció: Plaça Major, 1  
Tel: 96- 259 50 02  

 Oficina de Serveis Socials Ajuntament de Sumacàrcer 
Direcció: Plaça Major, 1  
Tel: 96- 259 52 80  

 Oficina de Serveis Socials Ajuntament de Beneixida 
Direcció: Carrer del Barranc, 1  
Tel: 96- 2598 10 60  
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2.6.- Servei Mancomunat d’Arxius 

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. 

1. Període de formació. Realització de pràctiques formatives amb els tècnics d’arxius de la Mancomunitat de la Safor, 

Mercedes Fornés i Gonçal Benavent, i la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, Neri Arqués i Lina Bataller. On se'ns van 

donar una sèrie de pautes, tant teòriques com pràctiques. 

2. Pla de treball.  

 Elaboració d’instruments de descripció: 

 Inventari dels diferents fons documentals. 

 Catalogació i classificació manual, mitjançant fitxes en paper. 

 Catalogació i classificació informatitzada, mitjançant una base de dades en Access (fins 2017) i 

de SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa), al qual ens integrarem a principis de 2018, on 

aquesta aplicació informàtica pretén promoure i desenvolupar l’utilització dels arxius i el 

patrimoni documental que conserven. 

 Arxivar en l’administració electrònica expedients generats per l’administració local en 

GESTIONA, creant al mateix temps els instruments de control necessaris.  

 Classificació i catalogació dels diferents Fons documentals.  

 La codificació dels expedients està determinada pel Quadre de Classificació de Fons d’Arxiu  de 

la Generalitat Valenciana. 

 Formació de sèries documentals, d'acord amb l'ordenació dels departaments o activitats de 

l'Ajuntament, ordenant-les cronològicament. 

 Col·locar els expedients en carpetes de paper o cartolina, on s'anotarà la descripció de 

l'expedient (assumpte, data, codi i signatura).  

 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. 

 Creació de Fons documentals / Serveis / Col·leccions: 

 Fons Local: recopilació de llibres de festes patronals, llibrets de falles, fullets, cartells...  

 Hemeroteca: recopilació dels butlletins d’informació municipals, reculls de premsa, revistes, ... 

 Biblioteca Auxiliar: recopilació de les publicacions editades per l’Ajuntament o altres entitats 

relacionades amb el terme municipal. 

 Fototeca: campanya per a la recopilació de fotos antigues. 

 Treballs de recerca de documentació als: 

 Funcionaris. 
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 Particulars / investigadors. 

 Treballs de coordinació en els trasllats de documentació de l’Arxiu de Gestió a l’Arxiu Central, així com trasllats 

complets a altres dependències municipals. 

 Digitalització de documentació. 

 Difusió del treball realitzat en l’apartat destinat a Arxiu Municipal en les webs municipals, així com en publiacions 

de caràcter municipal. 

 Treballs de coordinació amb els becaris (Dipu et beca, salari jove, emcorp...) destinats a l’Arxiu Municipal. 

 Elaboració de memòries anuals, i informes per a subvencions o per a altres requeriments. 

 Administració electrònica: catalogació d’expedients electrònics en els gestors documentals existents en els 

municipis. 

 
Forma d’incorporació. 
 
Per a l’any 2022 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 2022 el mateix número de mòduls concertats durant 

l’any 2021. 

 

MUNICIPI MÒDULS MENSUALS 
SOL·LICITATS 

 MUNICIPI MÒDULS MENSUALS 
SOL·LICITATS 

ALCÀNTERA DE 
XÚQUER 

20  anuals  ÈNOVA, L’ 2 

ALCÚDIA, L’ 6  GAVARDA 3 

ALFARP 

Juny-Agost: 6 

Setembre-Octubre: 4 

Novembre-Desembre: 2 

 MANUEL 3 

ALGEMESÍ 10  MASSALAVÉS 3,25 

ANTELLA 

5 

+ 

1 no presencial 

 MONTROI 5 

BARRACA AIGÜES 
VIVES, LA 

4  MONTSERRAT 5 

BENIFAIÓ 6  RAFELGUARAF 5 

BENIMODO 3  REAL 3 

BENIMUSLEM 
Gener-Juliol: 0,5 

Setembre-Desembre: 0,75 
 SANT JOANET 1 

CARCAIXENT 4  SENYERA 1 

CÀRCER 12 anuals  SUMACÀRCER 2,25 

CARLET 2,75  TOUS 3 

CASTELLÓ 16  TURÍS 6 
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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. 

La distribució del treball en el arxius municipals entre les tres arxiveres mancomunades va quedar de la següent manera: 

Mª Carmen Garrigues García: Alcàntera de Xúquer, Benifaió, Benimodo, Càrcer, Gavarda, Manuel, Rafelguaraf, 

Sant Joanet i Sumacàrcer. 

Beatriz Mora Moya: Antella, Benimuslem, Carlet, Massalavés, Montroi / Montroy, Montserrat i Tous. 

Compartit (Mª Carmen Garrigues i Beatriz Mora): Algemesí i Carcaixent. 

Ana Martín Sancho: Alcúdia (L’), Barraca d’Aigües Vives, Castellò, Ènova (L’), Real, Senyera i  Turís . 

Elena Chorro Villaplana: Alfarp 
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2.7.- 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 requeia 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 disposaven 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. 

 
A més, en l´any 2010 entrà en vigor la 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats 

Recreatives i Establiments Públics, i en l´any 2015 el Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats 
Recreatives i Establiments Públics. 

 
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.   

 
 

3- 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. 
 
 

4- 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 per a informar els 
projectes (enginyer tècnic industrial i tècnic de medi ambient) 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. 
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5- Avaluació del servei: 
 
 

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

Ajuntaments adherits (amb població menor de 10.000 habitants): Alcàntera de Xúquer, Algemesí, Beneixida, 
Benimodo, Càrcer, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent i Senyera. 
 
 

Temps mitjà d’elaboració dels informes: 3 setmanes 
 
 
 

6-  Dades del servei en 2022: 
 

Dades del servei any 2022 

  

Expedients rebuts 27 

  

Expedients rebuts de l’Ajuntament de l’Alcúdia  12 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Carlet 8 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Alberic 5 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Sant Joanet 1 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Senyera 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

Durant aquest any 2022, s´han informat també expedients corresponents a anys anteriors (2012, 2016, 2018, 2019, 2020 i 
2021). 

 
 

Dades del servei any 2022 

  

Expedients informats (any 2022 i anteriors) 46 

  

Expedients gestionats de l’Ajuntament de l’Alcúdia  24 

Expedients gestionats de l’Ajuntament de Carlet 9 

Expedients gestionats de l’Ajuntament de Alberic 11 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Sant Joanet 1 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Senyera 1 
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En conjunt, i durant aquest any 2022, s´han realitzat 60 informes. 
 
 

Dades del servei any 2022 

  

Informes realitzats 60 

  

Expedients gestionats de l’Ajuntament de l’Alcúdia  34 

Expedients gestionats de l’Ajuntament de Carlet 11 

Expedients gestionats de l’Ajuntament de Alberic 13 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Sant Joanet 1 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Senyera 1 
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2.8.- Servei d’Assistència Tècnica (enginyeria industrial, arquitectura, 
enginyeria forestal i del medi rural i enginyeria agrícola)  
 

 
 Objectiu principal del Servei: 

L’objectiu principal del servei és 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 arquitectura superior, enginyeria elèctrica, enginyeria 
electrònica industrial i automàtica, enginyeria forestal i del medi natural, enginyeria d’obres públiques, i geologia, enginyeria 
mediambiental,  ciències ambientals, arquitectura tècnica i enginyeria agrícola dins de l’àmbit de les competències 
professionals de cada titulació. 

 Objectius particulars: 

 

1.- Millorar la capacitat tècnica de la comarca incorporant municipis al servei. 

2.- Disminuir des del punt de vista de l’impacte ambiental, l’afecció a l’entorn de les activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses. 

3.- Dur a terme accions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica als pobles adherits. 

 

 Import del servei any 2022: 

 

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

 

 
 

DEDICACIÓ COST ANUAL 
ARQUITECTURA 

SUPERIOR 

COST ANUAL 
ARQUITECTURA 

TÈCNICA I 
ENGINYERIES 

1 dia /setmana (7 h.) durant 11 mesos a l' any. 9.000 €/any 7.000 €/any 

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 mesos a l'any. 18.000 €/any 14.000 €/any 

3 dies /setmana (21 h.) durant 11 mesos a l'any, 27.000 €/any 21.000 €/any 

4 dies /setmana (28 h.) durant 11 mesos a l'any, 36.000 €/any 28.000 €/any 

5 dies /setmana (35 h.) durant 11 mesos a l'any, 45.000 €/any 35.000 €/any 

5 dies /setmana (37,5 h.) durant 11 mesos a l'any, 48.000 €/any 37.000 €/any 

 

 

A requeriment de qualsevol municipi, la Mancomunitat estudia la possibilitat i condicions per a la prestació del servei en un 
règim de dedicació horària distint als previstos en les anteriors graelles. Este import es revisa anualment i s’aprova 
conjuntament amb els pressupostos anuals de la Mancomunitat, en funció de l’evolució dels costos salarials, i és objecte de 
la corresponent liquidació de la quota econòmica als ajuntaments. 

 

 Ajuntaments adherits: 

Ajuntaments adherits (amb població major de 10.000 habitants):  

• Alzira, l’Alcúdia i Benifaió. 

Ajuntaments adherits (amb població menor de 10.000 habitants):  

• Alfarp, Antella, Beneixida, Benimodo, Castelló, Gavarda, L’Ènova, La Barraca d’Aigües Vives, La Pobla Llarga, 
Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous i Turis. 
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 Hores de prestació del servei per modalitats i municipis, històric amb l’exercici 2022: 

 

MODALITAT DEL SERVEI: Enginyeries  

MUNICIPI HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2018 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2019 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2020 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2021 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2022 

Alcudia (L’) 840 616 616 616 616 

Alzira 1365 1540 1540 554 572 

Antella —— 154 154 115,50 154 

Barraca d’Aigües Vives 
(La) 

—— 308 308 308 308 

Beneixida —— 308 308 308 308 

Benifaió —— 308 308 140 308 

Benimodo 245 308 308  —— 

Castelló 351,50 616 616 616 616 

Énova (L’) 546 308 308 308 308 

Gavarda 546 616 616 616 616 

Manuel 273 308 418 472 616 

Montroi 98 396 396 396 396 

Pobla Llarga (La) 
—— 616 616 616 616 

Sant Joanet 
—— 308 308 308 308 

Senyera 
—— 308 308 231 308 

Sumacàrcer 
—— 154 —— 35 —— 

Tous 
—— 308 —— —— —— 

Turís 
—— 616 —— —— 616 

Total hores servei 4.264,50 8.096 7.128 5.639,50 6.050 

 

MODALITAT DEL SERVEI: Enginyeria Forestal 

MUNICIPI HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2018 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2019 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2020 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2021 

HORES 
PRESTACIÓ 
2022 

Alfarp 
—— —— 308 308 308 

Alzira 
—— 1540 1540 1.540 1.540 

Antella 
—— —— —— —— 308 

Sumacàrcer 
—— 154 154 154 154 

Total hores servei —— 1.694 2.002 2.002 2.310 

 

MODALITAT DEL SERVEI: Enginyeria Agrícola 

MUNICIPI HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2018 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2019 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2020 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2021 

HORES 
PRESTACIÓ 
2022 

Énova (L’) 
—— —— —— 308 308 

Pobla Llarga (L’) 
—— —— —— 616 616 

Tous 
—— 308 616 616 616 

Total hores servei —— 308 616 1.540 1.540 
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MODALITAT DEL SERVEI: Arquitectura Tècnica 

MUNICIPI HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2018 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2019 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2020 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2021 

HORES 
PRESTACIÓ 
2022 

Alfarp 
—— —— —— 

282 
1.034 

Benifaió 
—— —— —— 

112 
616 

Total hores servei —— —— —— 394 1.650 

 

MODALITAT DEL SERVEI: Arquitectura Superior 

MUNICIPI HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2018 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2019 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2020 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2021 

HORES 
PRESTACIÓ 
SERVEI 2022 

Alfarp 
—— —— 726 792 726 

Alzira 
3276 4620 3080 4.620 4620 

Antella 
280 308 418 418 418 

Barraca d’Aigües Vives 
(La) —— —— —— 224 308 

Beneixida 
—— —— —— 170,80 308 

Benifaió 
—— —— 308 196  

Benimodo 
560 616 924 441 924 

Énova (L’) 
—— 28 616 616 616 

Gavarda 
280 56 616 616 616 

Llombai 
—— —— 924 924 924 

Manuel 
280 308 616 616 616 

Massalavés 
—— —— —— 184,80 308 

Montroi 
—— —— —— 588 616 

Pobla Llarga (La) 
—— —— —— 616 616 

Sant Joanet 
—— 154 308 308 308 

Senyera 
—— 308 308 308 308 

Sumacàrcer 
—— 308 —— 184,50 308 

Tous 
—— —— 308 184,80 308 

Turis 
—— —— 616 616 616 

Total hores servei 4.676 6.706 9.768 12.623,90 13.464 

 

 Evolució del servei per hores totals de prestació de les diferents modalitats: 
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2.9.- Servei de Manteniment Informàtic  
 

1. OBJECTE DEL SERVEI 
 
El Servei Mancomunat d’Assistència Informàtica té com a objectius prestar als ajuntaments adherits un servei de manteniment 
i assessorament informàtic integral. Els mes rellevant son: 
- 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. 
- Auditoria i proposta de millores tecnològiques acord amb les necessitats i requeriments de la normativa aplicable . 
- Millorar l’atenció i la gestió de les necessitats de les competències de l’Administració Local, amb 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 electrònica (Seu Electrònica, Expedients, Registre, etc.) 

 Correu electrònic 

 Sistemes actualitzats d'antivirus 

 Còpies de seguretat 

 Connexió a Internet 

 Llocs de treball connectats 

 Ús de Plataformes del Estat 
 

3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
Els tècnics del Servei Mancomunat d’Assistència Informàtica organitzaran el seu treball amb els ajuntaments en base a 
mòduls horaris setmanals. Cada mòdul comprén un total de 3 hores. 
 

4. MUNICIPIS ADHERITS 
 

 Benimuslem 

 Alfarp 

 Sumacàrcer 

 La Barraca d’Aigües Vives 

 La Pobla Llarga 

 Real 

 Alcàntera de Xúquer 

 Senyera 

 Llombai 
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2.10.- Oficina de Mediació i Informació al Consumidor 
  
La tècnica AFIC és la coordinadora del servei OMIC de la Mancomunitat, que amb el treball d’altra tècnica, llicenciada en Dret 
realitzen aquest servei. 
 
L’OMIC és el 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 2022 s’han realitzat 595 reclamacions. 
 
 

 
 
 
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ RELACIONADES AMB CONSUM 2022 

 

1. Cartells informatius de «Consum responsable» 

 

2. Vídeo promocional de «Consum responsable» 
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2.11.- Servei de Franqueig Pagat  
 

Al llarg de 2020 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% 

 

Actualment están adherits 21 municipis de la Ribera Alta:  

 l’Alcúdia 

 Alfarp 

 Algemesí 

 Alginet 

 Antella 

 Beneixida 

 Carcaixent 

 Càrcer 

 Carlet 

 Castelló 

 Catadau 

 Cotes 

 Guadassuar 

 Massalavés 

 La Pobla Llarga 

 Real 

 Rafelguaraf 

 Sant Joanet 

 Senyera 

 Sumacàrcer 

 Tous 
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2.12.- 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: 
 
 

NÚM AJUNTAMENT ACORD DE PLE PUBLICACIO AL BOP 

1 CASTELLÓ 18/11/10 16/12/10 

2 RAFELGUARAF 26/10/10 03/01/11 

3 MONTROY 20/12/10 29/01/11 

4 ANTELLA 27/09/10 24/06/11 

5 ALBERIC 15/09/11 04/10/11 

6 SENYERA 29/09/11 17/11/11 

7 SUMACÀRCER 30/09/11 17/11/11 

8 MANUEL 25/10/11 19/01/12 

9 CARCAIXENT 26/01/12 21/02/12 

10 CARLET 26/01/12 29/02/12 

11 REAL 26/03/12 16/04/12 

12 TURIS 01/12/11 01/05/12 

13 BENIFAIO 29/05/12 18/06/12 

14 CÀRCER 06/06/12 04/07/12 

15 GUADASSUAR 31/05/12 04/07/12 

16 LLOMBAI 28/06/12 26/07/12 

17 CATADAU 27/09/12 17/11/12 

18 ALFARP 15/12/14 16/02/15 

19 LA POBLA LLARGA 29/10/15 10/12/15 

20 BENIMODO 30/01/17 03/03/17 

21 ALGINET 30/11/17 31/01/18 

22 L’ÈNOVA 31/10/19 05/11/19 

23 MASSALAVES 20/12/17 02/02/18 

24 ALCÁNTERA DEL XUQUER 16/01/20 14/02/20 
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 AJUNTAMENTS 

MEMORIA 2022 

TOTAL D’EXEPEDIENTS IMPORT MULTES 

ALBERIC 1203 137.341,00 

ALFARP 143 11.460,00 

ALCANTERA XUQUER 53 8.510,00 

ALGINET 818 100.650,00 

ANTELLA 399 27.620,00 

BENIFAIO 790 85.085,00 

BENIMODO 27 2.900,00 

CARCAIXENT 2045 214.570,00 

CÀRCER 39 5.990,00 

CARLET 1281 156.400,00 

CATADAU 55 3.870,00 

GUADASSUAR 179 16.560,00 

LLOMBAI 3 190,00 

MANUEL 116 10.260,00 

MASSALAVES 27 3.620,00 

MONTROI 2 180,00 

POBLA LLARGA LA 80 16.650,00 

RAFELGUARAF 90 6.520,00 

REAL 0 0,00 

SENYERA 1 40,00 

SUMACARCER 51 6.280,00 

TURÍS 280 26.185,00 

V.CASTELLON 428 50.440,00 

TOTAL 8110 891.321,00 

 

 Evolució Anual 

Total 
Expedients 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3.260 4.563 4.493 7.043 7.957 9.344 8.273 7.205 5.639 7.289 8.110 
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Novetats del servei (Ajuntaments amb adhesió completa a les prestacions ) 

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 corresponents en la Mancomunitat de 
la Ribera Alta 
 

                              AJUNTAMENTS ADHERITS A TOTES LES PRESTACIONS DEL SERVEI: 

AJUNTAMENT RESOL·LUCIÓ 
PUBLICACIO AL 

BOP 

ALFARP 15/12/2014 (B) 16/02/2015 

ALGINET 30/11/2017 31/01/2018 

ANTELLA 12/12/2012 (B) 09/04/2013 

BENIFAIO 29/05/2012 (B) 18/06/2012 

BENIMODO 30/01/2017 (B) 03/03/2017 

CARCAIXENT 01/08/2016 (B) 29/09/2016 

CÀRCER 30/11/2012 (B) 19/09/2013 

CARLET 28/03/2013 (B) 23/04/2013 

GUADASSUAR 13/12/2012 (B) 18/06/2012 

LLOMBAI 10/03/2016 (B) 17/06/2016 

MASSALAVES 20/12/2017 02/02/2018 

MONTROY 28/01/2013 (B) 29/01/2013 

MONTSERRAT 27/12/2012 (B) 09/04/2013 

POBLA LLARGA (LA) 29/10/2015 (B) 10/12/2015 

REAL 27/05/2013 (B) 11/06/2013 

SUMACÀRCER 30/09/2011 17/11/2011 

SENYERA 03/10/2019 15/11/2019 

L’ENOVA 31/10/2019 05/11/2019 

MASSALAVES 20/12/2017 02/02/2018 

ALCÂNTERA DEL XÚQUER 16/01/2020 14/02/2020 

ALBERIC 10/06/2021 05/08/2021 

V.CASTELLÓ 16/02/2012 30/06/2022 

   
- 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 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 
- La Mancomunitat ha establert la posibilitat del pagament de les sancions de les denùncies de trànsit, mitjantçant la página 
web de la Mancomunitat www.manra.org AUTOLIQUIDACIONS, per TPV. 
 

 
 

http://www.manra.org/
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2.13.- Servei de Tramitació i Gestió de Procediments Sancionadors de 
Qualsevol Ordre i Matèria (Exclòs Trànsit) 
 
 
1.- Definició del Servei 
 
El servei mancomunat consisteix en la tramitació d’expedients sancionadors per infracció a les lleis i ordenances municipals 
(Personal, Medi ambient, Activitats, Urbanisme, Tinença d’animals, Normes de convivència i bon govern,  Consum d’alcohol o 
substàncies psicotròpiques, Tributs, Patrimoni, infraccions de altres Ordenances Municipals i qualsevol altra matèria sempre), 
la seua gestió 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 mitjançant acord en Ple signen l’adhesió a l’esmentat servei. 
 
Este servei comença el 14 de gener de 2016, quan efectivament es posa en funcionament i es realitza la primera remesa de 
notificacions de denúncies. 
 
 
AJUNTAMENTS ADHERITS AL SERVEI: 
 

AJUNTAMENT ACORD DE PLE 

ALBERIC 04/05/2017 

ALFARP 30/11/2020 

ANTELLA 18/12/2019 

BENIMODO 27/07/2015 

CÀRCER 18/12/2020 

CATADAU 20/07/2017 

MONTROY 30/03/2016 

MONTSERRAT 23/11/2015 

POBLA LLARGA 04/09/2018 

SUMACÀRCER 28/07/2015 

TURIS 30/07/2015 

REAL 24/02/2021 

SENYERA 18/11/2022 

 
 

Evolució Anual 2020 2021 2022 

Totals d’expedients tramitats 231 198 140 
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2.14. Servei de Recollida i Control d’Animals Abandonats 
 
 
Introducció: 
 
En aquest any 2022, el Servei mancomunat ha viscut un procés de canvi donant lloc a un final i inici de cicle pel que fa a la 
contractació de l'empresa adjudicatària. El Centre Caní GOSSOS D’ALPE va finalitzar el seu contracte el passat 31 d'octubre i 
l'Associació Protectora MODEPRAN va prendre el testimoni convertint-se en la nova empresa adjudicatària del contracte de 
gestió d'aquest Servei des de l'1 de novembre de 2022.  
 
A continuació, com a conseqüència del mencionat prèviament i com a mostra del funcionament del Servei per a coneixement 
de la ciutadania de la Mancomunitat de la Ribera Alta, es procedirà a explicar les característiques principals d'aquest nou cicle 
juntament amb MODEPRAN com a empresa adjudicatària i organismes públics implicats (Ajuntaments i Policia Local dels 
municipis adherits al Servei mancomunat, i Mancomunitat de la Ribera Alta) basant-nos en els plecs administratius i tècnics 
del nou procés de licitació dut a terme el passat octubre 2022 dels quals totes les parts són coneixedores, ja que les de 
l'anterior queden recollides en la Memòria d'Activitats de 2021. Així mateix, també es mostrarà el nombre d’animals assistits 
durant aquest any 2022 gràcies a les dades facilitades per les dues empreses. 
 
Objecte i finalitat del Servei: 
 
Són constitutius d'aquest i tenint en compte en tot moment la preservació de la la protecció i el benestar dels animals així com 
les seues condicions sanitàries i de seguretat, els serveis de recollida, trasllat, custòdia, manteniment, serveis veterinaris, 
gestió dels acolliments, adopcions i de cadàvers d'animals de companyia* abandonats, errants, cedits, perduts o 
decomissats per l'autoritat competent en els municipis de la Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Alta (d'ara en avant 
“Mancomunitat”). 
 
*Seran considerats animals de companyia aquells que queden definits com a tal en la legislació específica autonòmica vigent. 
 
Àmbit d’aplicació: 
 
Aquest Servei es prestarà als municipis membres de la Mancomunitat 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, Alfarp, Algemesí, Alzira, Antella, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Castelló, Catadau, Cotes, 
Gavarda, Guadassuar, Llombai, Massalavés, Montroi, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Tous i Turís. 
 
Legislació d’aplicació: 

 

 Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana sobre Protecció d'Animals de Companyia, o de 
ser derogada la Llei equivalent que entre en vigor. 

 Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell, que desenvolupa la Llei 4/1994, de Protecció d'Animals de 
Companyia amb les seues modificacions. 

 Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a l'atenció dels animals en la seua explotació, transport, 
experimentació i sacrifici. 

 Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos. 

 Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999. 

 Decret 145/2000, de 26 de setembre, que regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals 
potencialment perillosos. 

 Ordre d'1 de juny de 1996, pel qual s'estableix l'obligatorietat de la vacunació antirràbica en la Comunitat 
Valenciana. 

 Ordre de 25 de setembre de 1996 de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, del Sistema 
d'Identificació d'Animals de Companyia. 

 Decret 48/2015, de 17 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 49/2005, de 4 de març que regula el 
passaport per a gossos, gats i fures. 

 
 
Competències de les Entitats Responsables del Servei: 
 
El procediment a seguir va en funció de si l'animal que es recull disposa de xip localitzador o no. Per tant, les competències 
tenen matisos a tindre en compte per al correcte desenvolupament del Servei.  
 
A continuació, es defineixen els dos casos possibles que es poden donar: 
 
1. ANIMAL SENSE IDENTIFICACIÓ (SENSE xip localitzador): 

a) COMPETÈNCIES MODEPRAN: 
1. Comunicació avís a la Policia Local/Ajuntament de la recollida i trasllat de l’animal al centre d’acollida. 
2. Primera revisió mèdica i obertura de fitxa interna amb les dades de l’animal. 
3. Publicació de la recollida en la xarxes socials i pàgina web de la protectora. 
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4. Desinfecció, vacunació i identificació (col·locació xip RIVIA) de l’animal al seu càrrec fins que aparega la persona 
responsable legal (en cas que aparega fent-se càrrec de les despeses fins ixe moment) o una interessada en el procés 
d'acolliment o adopció. 
5. Manutenció de l’animal fins al moment en el qual es produïsca l'acolliment o adopció. 
6. Iniciació del procés d’adopció de l’animal (passats 20 dies). La desinfecció, vacunació i identificació ja efectuades per 
l'empresa adjudicatària seran a càrrec de la nova persona responsable legal. En este cas, MODEPRAN comunicarà a la 
Mancomunitat si s’ha adoptat l’animal mitjançant els informes mensuals. 
NOTA: L’acolliment es pot produir en qualsevol moment dins dels 20 dies legals que han de passar fins que es puga realitzar 
el Decret i, per tant, l'inici del procés d'adopció. 

b) COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT/MANCOMUNITAT: 
 
1. Aprovació Decret d’Animal Abandonat passats 20 dies des de la seua recollida. La responsabilitat recau sobre l'Ajuntament 
en cas de no haver delegat la competència en la Mancomunitat. 
2. ANIMAL AMB IDENTIFICACIÓ (AMB xip localitzador): 
 

a) COMPETÈNCIES MODEPRAN: 
1. Comunicació avís a la Policia Local/Ajuntament de la recollida i trasllat de l’animal al centre d’acollida. 
2. Primera revisió mèdica i obertura de fitxa interna amb les dades de l’animal. 
3. Desinfecció i vacunació de l’animal al seu càrrec fins que aparega la persona responsable legal o una interessada en el 
procés d'acolliment o adopció, la qual es farà càrrec de les despeses. 
4. Cerca de la persona responsable legal per a comunicar-li que disposa de 10 dies per a recollir l’animal. 
5. Publicació de la recollida en la xarxes socials i pàgina web de la protectora. 
6. Manutenció de l’animal fins al dia 20 a contar des de la fi del dia 10 per a recollir l’animal. 
7. Avís a l’Ajuntament/Mancomunitat en cas que haja transcorregut els 10 dies i la persona responsable legal localitzada no 
haja recollit l’animal, per a aprovar el Decret d’Animal Abandonat. Este avís haurà de fer-se dins dels 20 dies següents a 
contar des del dia 10. 
8. Iniciació del procés d’adopció de l’animal (passats 20 dies i declarat animal abandonat per Decret). La desinfecció, 
vacunació i identificació ja efectuades per l'empresa adjudicatària seran a càrrec de la nova persona responsable legal. En 
este cas, MODEPRAN comunicarà a la Mancomunitat si s’ha adoptat l’animal mitjançant els informes mensuals. 

b) COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT: 
 
1. Cerca de la persona responsable legal (per part de la Policia Local i/o Ajuntament) per a comunicar-li que disposa de 10 
dies per a recollir l’animal. 
2. Enviament de la diligència (per part de la Policia Local/Ajuntament) a la 
Mancomunitat amb el resultat de la identificació de la persona responsable legal i de la notificació a aquesta. 
3. Manutenció de l’animal a partir del dia 21 a contar des de la fi del dia 10 per a la recollida per part de la persona 
responsable legal i fins el Decret d’Animal Abandonat. 
4. Aprovació Decret d’Animal Abandonat en cas de no haver delegat la competència en la Mancomunitat. 
 

c)  COMPETÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT: 
1. Si l’Ajuntament adherit al Servei mancomunat delega la competència de la tramitació del Decret on es declara l’animal 
abandonat:  
a. Si el responsable legal ha sigut notificat: Confirmar si la persona responsable legal ha recollit l’animal en el termini legal 
establert de 10 dies. En cas negatiu, continuar amb l’aprovació de la declaració d’abandonament de l’animal. 
b. Si el responsable legal no ha sigut notificat: Continuar amb la tramitació de l’expedient de declaració d’abandonament. 
 
Dades bàsiques de MODEPRAN: 
 
- Duració contracte: 1 any (fins 1 de novembre de 2023), amb possibilitat de 2 pròrrogues anuals més. 
 
- Espècies d'animals: Gossos i gats (excepte control poblacional de colònies felines). 
- Horari del servei de recollida: 

• Ordinari: 07:01-19:00 h de dilluns a divendres 
• Extraordinari: 19:01-7:00 h de dilluns a divendres (serveis nocturns), caps de setmana i festius nacionals o autonòmics. 

- Dades de contacte: 
• Telèfons atenció al públic: 

1. OFICINA 1: 661864808 
2. OFICINA 2: 662366480 
3. OFICINA 3: 673273855 

• Adreça de correu electrònic: adopciones@protectoramodepran.com 
 
 

 
Finançament del Servei: 
 
MODEPRAN expedeix mensualment (normalment a la fi de mes, principis del següent) als Ajuntaments adherits al Servei la 
factura corresponent.  
 
 
Cost Mensual del Servei (IVA inclòs): 
 
El cost mensual per municipi (IVA inclòs) és el resultat de sumar el valor obtingut de dividir el cost anual entre 12 
mensualitats, més els serveis extraordinaris realitzats durant el mes objecte de càlcul en el municipi corresponent.  
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A continuació, es defineix els cost anual dels serveis ordinaris per municipis el qual es divideix entre 12 (mesos de l'any) 
per a facturar mes a mes els serveis ordinaris: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cost serveis extraordinaris: 121 €/servei 
 
 
Animals abandonats recollits exercici 2022: 
 

 Gestió amb GOSSOS D’ALPE des de l’1 de gener fins el 31 d’octubre de 2022: 

 

 
 
 
 

Municipi

Alberic 7.306,31 €

L’Alcúdia 8.427,38 €

Alfarp 1.441,31 €

Algemesí 12.581,51 €

Alzira 20.672,76 €

Antella 1.038,59 €

Benifaió 8.271,17 €

Benimodo 2.076,26 €

Benimuslem 601,78 €

Càrcer 1.679,07 €

Carlet 10.955,66 €

Castelló 6.447,20 €

Catadau 2.622,75 €

Cotes 300,43 €

Gavarda 953,81 €

Guadassuar 5.472,19 €

Llombai 2.443,04 €

Massalavés 1.503,97 €

Montroi 2.828,24 €

Rafelguaraf 2.173,03 €

Sant Joanet 478,28 €

Sellent 347,42 €

Senyera 1.043,20 €

Tous 1.183,27 €

Turís 6.367,94 €

Cost Anual Servei en 
€ (IVA inclòs) 
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 Gestió amb MODEPRAN des de l’1 de novembre fins el 31 de desembre de 2022: 

 
- Espècie d’animal assistit: GOS 

 

 
 

 
 

- Espècie d’animal assistit: GAT 
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2.15.- Oficina Comarcal d’Habitatge 
 

INTRODUCCIÓ: 

L ‘Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) que des de 2021 és nomena OCH-XALOC RIBERA ALTA, és un servei de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta i de la Conselleria d’Habitatge on és canalitzen els esforços i es coordinen les polítiques locals 
de la comarca en matèria d’habitatge, rehabilitació i regeneració. 

Els objectius generals del servei son: el foment del lloguer, la rehabilitació d’ edificis i habitatges, la política social i 
d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge , incloent tant la intervenció d’arquitecte tècnic  com de jurista i estant pròxims 
al ciutadà de forma diària. 

Com a finestretes úniques especialitzades en habitatge, les oficines base o punts d’atenció d’habitatge d’OCH-XALOC faciliten 
als ciutadans tota la informació i recursos que contribueixen a incrementar l’impacte i l’eficàcia  dels programes polítics a nivell 
local, autonòmic i estatal en matèria d’habitatge.   

 

ADHESIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA XALOC:  

L’OCH en un intent d’ampliar el seu àmbit d’intervenció, i a través del President de la Mancomunitat, signà el darrer 14 
desembre 2020 el Conveni entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, 
forma ja part de la XARXA XALOC.  

Aquesta Xarxa Xaloc, que inicialment fou un projecte d’innovació consistent en la constitució d’una xarxa oficines pilot 
finestreta única a nivell local o comarcal,  servirà per a que l’OCH sigui marca de model de transició de la política d’habitatge 
autonòmica cap a l’àmbit local - mancomunitat, resultant i demostrant aquesta fórmula ser una eina que facilita al ciutadà 
beneficiar-se de les polítiques d’habitatge i gaudir dels seus drets en aquesta àrea de forma immediata, transparent i directa.  

L implementació de l’OCH com a OFICINA XALOC permet que les matèries d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració 
urbana es porten a terme amb coordinació amb la Conselleria, creant-se un equip col·legiat , que treballarà en aquesta 
activitat,  per tal de facilitar l’accés a un habitatge digne a la ciutadania i fomentar la integració dels espais urbans. Aquest any 
2022 ha sigut el primer que s’ha desplegat Xaloc, donat com a bon resultat que les competències en matèria d’habitatge 
coordinades amb l’àmbit local son la ferramenta òptima que permet de forma real ser agent actiu en les àrees pròpies que 
s’han encomanat.  

Tant és així que en data 09 de setembre de 2021 el Vicepresident segon i Conseller d’Habitatge i arquitectura bioclimàtica 
trasllada la seua voluntat de continuar amb aquest Conveni i en data 29 d’octubre de 2021 es decreta per la Presidència de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta l’acord de pròrroga del Conveni Singular Xaloc, donant així la continuïtat formal a aquest  
programa conjunt. El DECRET 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació definitiva de la Xarxa Xaloc ha 
possibilitat la signatura dels nous acords per a consolidar l’OCH-XALOC RIBERA ALTA implementant-se així aquesta de 
forma definitiva.  

La visibilitat d’aquesta Xarxa es pot confirmar també fent visita a la seua pàgina web https://xarxaloc.es/  on el ciutadà pot 
cercar la seva oficina més propera té l’accés a les dades de contacte de la seva oficina així com la possibilitat d’agafar una cita 
prèvia o fer una consulta.  

Per tant la XARXA XALOC a nivell general i per adhesió l’OCH-Xaloc Ribera Alta a nivell particular ha quedat desplegada 
totalment i amb la dotació del Conveni 2023 és fan efectives totes les actuacions de la seva competència a la Mancomunitat 
de la Ribera Alta.  

 

SEU CENTRAL D’OCH-XALOC I PUNTS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ EN 5 MUNICIPIS:  

L’OCH-OFICINA XALOC te la seu central al carrer Rambla 23 d’Alzira,  a l’edifici de «La Clau» , que és també presencial 

d’atencions als ciutadans, en horari de matí de dilluns a divendres en horari de 9h a 14h i en horari de vesprada els dilluns de 

16h a 17:30h.   

Com a conseqüència de la COVID19  l’any 2019 es van veure afectades les atencions presencials sense cita i  aquest any 

2021 hem continuat amb el sistema implementat per precaució sanitària de  cita obligatòria a tots els efectes.  

Estructural i actualment s’ha determinat que son Punts d’Informació i Atenció d’Habitatge base (PIAH) els següents:  

PIAH Alzira ( seu en el «Edifici de La Clau» ) 

PIAH Carlet ( seu en el «Edifici Lluís Vives») 

PIAH L’Alcúdia ( seu en el «Edifici la Ludoteca») 

PIAH Castelló ( seu en el « Edifici de l’Ajuntament») 

PIAH Algemesí ( nova seu 2022 en el « Edifici de l’Ajuntament. Sala d’exposicions») 

Planificat i fet en 2022 és compleix que està l’agrupació per derivació territorial a la resta de localitats de la Ribera Alta, és a 
dir, als 30 municipis restants, es adequada i podem disseminar així l’encomanda Xaloc.  

 

https://xarxaloc.es/
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SERVEIS: 

L’OCH-XALOC, en gener de 2021, determinà segons conveni que havien de ser cinc punts estratègics d’unitats de servei d’ 

habitatge les que composarien el programa, donant pas així a un nou model de gestió que fins l’arribada de XALOC no s’havia 

dut a terme. Fins l’any 2020, quan no es formava part de la XARXA,  els serveis de l’OCH es centraven en tres unitats de 

treball : La prevenció, intervenció i la promoció.  

Unitat de Prevenció: On s, informa , s’assessora i es recull les demandes dels usuaris relacionades amb ajudes en matèria d, 

habitatge, demanda de d’habitatge públic i privat, i oferents de d’habitatge.   

Unitat d, Intervenció: Que es el programa d, assistència en assessorament i intermediació directa a casos de problemàtica 

relacionada amb l, habitatge. Aquesta unitat es subdivideix en quatre subapartats: Assessorament jurídic integral, assistència 

social  ( en col·laboració i derivació al departament de Serveis Socials de cada consistori municipal, on el ampli equip de 

Treballadors/es Socials amb actuació transversal  que junt aquesta oficina d, OCH cobrim aquesta demanda), intermediació 

integral i mediació ( en col·laboració amb el servei de mediació dels col·legis d, advocats al que pertany cada municipi adherit)  

Unitat de Promoció: A aquesta unitat es fa la tasca de dinamització d, habitatges amb finalitats socials i es difonen els serveis i 

programes.  

L’ OCH amb la signatura del Conveni Xaloc  que entrà en vigor el 02 de gener de 2021  canvia la visió i  desenvolupa tasques 

a fusionar a través de cinc unitats de treball tal i com es recull a l’encàrrec de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica:  

  

1. Unitat de finestreta única en matèria d’habitatge: On es dona informació, assessorament i derivació per a promoure l’accés 
a un habitatge digne i es combat la segregació urbana. A més es col·labora en la tramitació i gestió dels procediments de 
concessió d’ajudes de la Generalitat. És fomenta i acompanya en la rehabilitació per tots els mitjans atorgats. 

 
2. Unitat de gestió de l’hàbitat: Du a terme la gestió i manteniment del parc d’habitatge amb finalitats socials, promou la millora 
i l’augment d’aquest. 
 
3. Unitat de protecció de la tinença de l’habitatge: Format per la Unitat Ajuda Desnonats (UAD) en coordinació  amb els serveis 
d’emergència i mediació. 
 
4. Unitat de Rehabilitació i Eficiència Energètica: On es desenvolupa la millora dels habitatges del parc privat i s’impulsa 
l’eficiència energètica renovable. 
 
5. Unitat d’Observatori Local de l’Habitatge ( coordina l’IVE): Es la unitat d’informació i anàlisi i on es col·labora en la gestió 
dels registres oficials relacionats amb l’habitatge com ara l’EVha. S’extrauen dades local i es dissenyen ulteriors actuacions 
necessàries. 
 
El compromís de la Conselleria d’Habitatge i arquitectura bioclimàtica creant Xaloc amb la finalitat de desenvolupar 
mecanismes de coordinació i cooperació a través d'una xarxa d'oficines locals d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana al 
llarg de la Comunitat Valenciana, ha marcant un punt d’inflexió molt necessari a la RIBERA ALTA al ser motor primordial per 
materialitzar les polítiques d’habitatge i fer efectius els drets de la ciutadania en aquesta àrea. 
 
Aquest any 2022 també ha desplegat noves ferramentes privades de coordinació amb la Vicepresidència Segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica a través de “ L’Aula Virtual”  es mantenen reunions i jornades internes que garanteixen 
el bon funcionament de la Xarxa.  
 
Com a garantia de continuïtat i futur s’ha coordinat la  visita institucional del Vicepresident i  Conseller d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica, Sr. Hèctor Illueca, qui junt amb el President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Sr. Txema Peláez, 
està previst que signen el dimarts dia 17 de gener de 2023 la pròrroga singular del Conveni amb les particularitats acordades. 
 
DIFUSIÓ DE SERVEIS. ANTICS I NOUS 2022: 
 
https: //och.manra.org        Web OCH ( A punt d’entrar en funcionament) 
https://www.facebook.com/och.xaloc.ribera.alta/    Facebook ( NOVETAT) 
https://twitter.com/OCH_Ribera_Alta      Twitter  
https://www.youtube.com/channel/UCw85ywq4IYZkfXEBC3pYrew   You Tube ( NOVETAT)  

 L’OCH XALOC PER PROGRAMES I XIFRES:  

Destacar que el treball coordinat de l’OCH amb els consistoris, amb l’Alcaldia, amb els departaments de Serveis Socials 

Generals, urbanisme i  amb la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, propicia que s’incrementa l’impacte i 

l’eficàcia dels programes que els diferents ens porten a terme.  

El ventall de programes en matèria d’habitatge a l’abast tant de la ciutadania i dels Ajuntaments aquest 2022 ha sigut molt 

ampli:  

https://www.facebook.com/och.xaloc.ribera.alta/
https://twitter.com/OCH_Ribera_Alta
https://www.youtube.com/channel/UCw85ywq4IYZkfXEBC3pYrew


MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2022 

 

 
107 

ÀREA: Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial. 

AJUDES CONVOCATÒRIES 2022  

 Fons europeus per a la rehabilitació a nivell de barris. 

 Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Jove de lloguer i el Pla Estatal per a l'accés a 

l'habitatge 2022-2025. 

 PLA ADHA. Ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'habitatges 

 Bono lloguer jove 2022 

 Ajudes al lloguer d'habitatge 2022 

 Fons europeus per a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients 

 Ajudes directes a col·lectius vulnerables a través d'entitats locals 

 Ajudes a la compra d'habitatges per a joves en municipis xicotets i/o en risc de despoblament. 

ÀREA: Rehabilitació i innovació en arquitectura. 

AJUDES CONVOCATÒRIES 2022  

 Pla Renhata 

 Ajudes implantació IEEV.CV 

 Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges 

 Ajudes accessibilitat 

 Recuperem llars 

 Pla Conviure 

 Pla IRTA 

ÀREA: Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl ( RDVCV  Evha)  

 Registre de Demandants ( Alta, modificació, baixa)  

 Registre d’Ofertants ( En tràmit)  

 Bonificacions  

 Reparacions 

 Pagaments al dia. 

 Reubicacions 

 Evha Urgents 

 

ÀREA: Servei d’Assessorament jurídic i intermediació. Unitat d’Acció davant el Desnonament.  

 AJIT (Assessorament jurídic i intermediació ) 

 UAD ( Unitat d’Acció davant el Desnonament ) 

 

ATENCIONS TOTALS  

Aquest 2022 tornem a superar l’any anterior doncs hem passat de fer un total de 6.967 atencions a fer-ne un total de  8.118 

entre presencials i telefòniques, es a dir, 1.151 atencions més.  

 ATENCIONS PRESENCIALS ATENCIONS  TELEFÒNIQUES 

ALZIRA:                       2.057 2.082 

CASTELLÓ:   280 166 

L’ALCÚDIA: 548 545 

CARLET:  529 471 

ALGEMESI:  721 342 

ALTRES:  135 242 

 4.270 3.848 

                                                            

 

https://habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion
https://habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/fons-europeus-per-a-la-rehabilitacio-de-barris
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf
https://habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/pla-adha-ajudes-a-entitats-locals-per-a-l-adquisicio-d-habitatges
https://habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/bono-lloguer-jove
https://habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2022
https://habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/fons-europeus-per-a-la-construccio-d-habitatges-en-lloguer-social-en-edificis-energeticament-eficients
https://habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-directes-a-collectius-vulnerables-a-traves-d-entitats-locals
https://habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-a-la-compra-en-municipis-xicotets
https://habitatge.gva.es/ca/web/arquitectura/pla-renhata-2022
https://habitatge.gva.es/ca/web/arquitectura/ajudes-implantacio-ieev.cv-2022
https://habitatge.gva.es/ca/web/arquitectura/fons-europeus-per-a-la-rehabilitacio-d-habitatges-2022
https://habitatge.gva.es/ca/web/arquitectura/ajudes-conservacio-i/o-accessibilitat-2022
https://habitatge.gva.es/ca/web/arquitectura/recuperem-llars-2022
https://habitatge.gva.es/ca/web/arquitectura/pla-conviure-2022
https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/pla-irta
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_AJUDES AL LLOGUER , AJUDES D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ A LA TINENÇA DE VIVENDA  i AJUDES DE 

COMPRA 1º VIVENDA JOVES EN MUNICIPIS MENUTS DE FINS 10.000 HABITANTS. 

Aquest  any les xifres dels 4 PROGRAMES d, ajudes al lloguer, tinença de l’habitatge o compra de 1ª vivenda per a joves 

desenvolupats gràcies a la Conselleria d, Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sumen un total de  521 sol·licituts d’ajudes 

tramitades i altres que resten per sol·licitar doncs la convocatòria d’ajuda d’emergència està oberta, ha fet que siguin 

un total adjudicat de 879.300€, que queda desglossat en la forma següent:   

*Les AJUDES LLOGUER generals convocatòria 2022  han sigut un total de 352 sol·licituds presentades i una quantia 

adjudicada de 486.739€:  

 Alzira: 157 sol·licituds ( 242.852,73€)  

 L’Alcúdia: 58 sol·licituds ( 55.345,47€)  

 Carlet: 50 sol·licituds ( 55.203,02€) 

 Castelló: 18 sol·licituds ( 18.480€)  

 Algemesí: 69 sol·licituds ( 114.857,78€) 

 *Les ajudes lloguer BO JOVE convocatòria 2022 han sigut un total de 159 sol·licituds presentades i una quantia adjudicada 

de 65.520€: 

 Alzira: 121 sol·licituds ( 53.520€) 

 L’Alcúdia:  22 sol·licituds ( pendents aprovació)  

 Carlet: 1 sol·licituds ( 6.000€)  

 Castelló:  14  sol·licituds ( pendents aprovació) 

 Algemesí: 1 sol·licituds ( 6.000€) 

 

*Les AJUDES DIRECTES A COL·LECTIUS VULNERABLES a través d'entitats locals 2022  han sigut d’una quantia total de 

242.601€ concedits contents els cinc municipis o ajuntaments que son PIAH ,recordem que es troben en fase de tramitació 

doncs la subvenció està oberta: 

 Alzira:  138.546€ concedits. En tramitació des de 2022. Subvenció fins març 2023.   

 L’Alcúdia:  14.909€ concedits. En tramitació des de 2022. Subvenció fins març 2023. 

 Carlet: 20.758€ concedits. En tramitació des de 2022. Subvenció fins març 2023.  

 Castelló:  13.992 concedits. En tramitació des de 2022. Subvenció fins març 2023. 

 Algemesí:  54.396€ concedits. En tramitació des de 2022. Subvenció fins març 2023.  

 

*Les AJUDES 2022 A LA COMPRA D'HABITATGES PER A JOVES FINS 35 ANYS EN MUNICIPIS XICOTETS FINS 10.000 

HABITANTS I/O EN RISC DE DESPOBLAMENT han tingut un total de 10 sol·licitants i 84.440€ concedits:  

 

 Alzira:  2 sol·licituds. 21.600€ concedits. 

 L’Alcúdia:  0 sol·licituds.  

 Carlet: 2 sol·licituds. 20.940€ concedits. 

 Castelló:  5 sol·licituds. 31.100€ concedits. 

 Algemesí: 1 sol·licituds. 10.800€ concedits. 

 
 
VIVENDA SOCIAL  
 
*EVHA  general. 

 
Aquest servei ha sigut com cada any més un del més demandats pels usuaris d’OCH XALOC RIBERA ALTA. Hi ha molta 
ciutadania que acudeix a OCH amb intenció de ser beneficiats d’un habitatge públic de lloguer social.   
 
La entrada en vigor en octubre de 2021 del nou REGISTRE ens ha fet possible treballar de forma més dinàmica i amb més 
opcions de tramitació que l’anterior registre gràcies al desplegament de funcions i consolidació que regula el DECRET 
106/2021, de 6 d’agost, del Consell, del Registre d’Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d’adjudicació 
d’habitatges. Pel que fa al REGISTRE DE DEMANDANTS D’HABITATGE de l’EVha durant l’any 2022 han sigut un total de  
252 usuaris sol·licitants que han demandat habitatge.  
 

 Alzira: 127 registres.  

 L’Alcúdia: 37 registres. 

 Carlet: 32 registres. 

 Castelló: 13 registres. 

 Algemesí: 43 registres. 
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*EVha URGENT. 
 
Han sigut en 2022 un total de 3 famílies d’Alzira a les que s’ha tramitat aquest servei donat la seua situació de emergència 
residencial a proposta de treballador social i amb l’Acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alzira.  
Per la part d’adjudicacions Evha urgent 2022 ha sigut 1 família de l’Alcúdia beneficiada amb un habitatge de lloguer social 
via urgent.  
 
*ALZIRA SOCIAL i altres. 
Per aquesta banda en 2022 tenim 1 dona que es trobava en situació d’alt risc habitacional a Alzira ha sigut a proposta de 
treballador social i aprovada en Comissió d’Habitatge com a adjudicatària d’un habitatge en lloguer social del parc Alzira 
Social. En quan a  parc públic-privat en 2022  ha sigut 1 família d’Alzira proposta per la seua treballador social i aprovada en 
Comissió d’Habitatge com a adjudicatària d’un habitatge en lloguer social d’un habitatge al parc públic-privat.  
  
 
*Coordinació amb “LA FáBRICA” i tècnics per al parc social  de l’Evha en ALGEMESÍ. SEGUIMENT. 
S’han dut a terme reunions, l’ última anual el 02/11/2022 per tal de fer seguiment dels 98 habitatges socials desplegats a 
Algemesí amb la Fàbrica en gestió  ( Blocs de San Roc nº 51 i nº 53, C/ Dr. Servet nº 20 i nº 22, C/ Marquesat de Llombai nº 2 
i nº 4, C/ Benimodo nº 1 i nº 3) . Quedant directament amb l’EVha els habitatges del Grup José Sales 23. La valoració general 
ha sigut positiva al tenir requerits i ateses les peticions d’expedient que cada adjudicatari ha de complir i més de 50% 
d’aquests es troben en compliment de requisits. Pel que fa a la coordinació amb Serveis Socials en quan a aprovació de PEI’s 
o seguiment amb educadors s’ha portat de forma favorable a les parts en un 60% respecte al parc existent.  
 
*Coordinació amb “LA FáBRICA” i tècnics per al parc social  de l’Evha en ALZIRA. SEGUIMENT.  
S’han dut a terme reunions per tal de fer seguiment dels 111 habitatges socials desplegats a Alzira propietat de l’Evha 
promocional i a càrrec de la FÀBRICA:   7 BLOCS ( 64 portes) de Plaça De la Ribera  ara  Av. Encaixadores de la Taronja, 1 
BLOC ( 39 portes)  de C/ Sueca ara C/ Alcalde Francisco Blasco i 1 BLOC ( 8 portes)  C/ Vicente Olmos nº 13.  
S’ha diferenciat clarament a aquesta coordinació la facilitat i la dificultat per fer seguiment depenent dels Blocs que s’hagi fet 
acció.  Els 7 blocs de Av. Encaixadores de la Taronja son els que més complexitat presenten a l’hora de fer-los complir amb 
els requisits derivats dels Contracte de Lloguer social i les normes de bona convivència i la resta de blocs els inquilins han 
presentat un perfil de compliment de requisits de més del 70% de resultat favorable.  
 
*Coordinació per impulsar l’ AGENDA URBANA D’ALZIRA 20-30.  
 
L’OCH Xaloc ha treballat en la mesa de reunió en data 25/11/2022 amb l’Ajuntament d’Alzira per l’Agenda Urbana Local  i en 
concret per l’ objectiu estratègic 8 «Dret a l’habitatge». Així ha sigut en 2022 quan l’OCH XALOC ha pogut fer efectiva la 
proposta guia i orientació de les diferents vies existents per fomentar i aconseguir materialitzar el dret fonamental a l’habitatge 
adequat i digne.  
 
Per aquest mateix motiu  en 28/12/2022 l’OCH XALOC, l’Alcaldia d’Alzira i la Regidoria de Cooperació van celebrar la 
programada reunió telemàtica amb LA SAREB per conèixer i estudiar l’oferta de parc social que aquest organisme presenta a 
l’Ajuntament d’Alzira en cessió d’ús. Informat per la SAREB que fins el 15 febrer de 2023 no es podrà assignar perímetre 
disponible. D’aquest mateix objectiu és participa en 2022 colze amb colze la Mancomunitat de La Ribera Alta a través de 
l’OCH XALOC i l’Ajuntament d’Alzira a través de la Regidoria d’Urbanisme i Oficina Tècnica amb el pla habitacional del 
projecte EUROPAN16 per trams per al municipi d’Alzira. Aquest projecte de 300 habitatges sostenibles i construïts de forma 
energèticament eficient està previst a la zona del Torretxó contribuirà també aconseguir  l’ objectiu estratègic 8 «Dret a 
l’habitatge». 
 
OFICINA VERDA   
 
El Consorci  de la Ribera té ubicada a l’OCH la prestació del servei d’Oficina Verda. Aquesta oficina té com a principal objectiu 
reduir  la despesa energètica  de  les llars de les famílies. 
Per aconseguir-ho un  dels serveis es la reducció i optimització de les factures de la llum i l’educació al ciutadà en la manera 
de fer ús de aquesta energia a casa, donant passeres per tal que les factures  s’optimitzen en benefici de les famílies.  

 
Les xifres que extrau aquest servei dutes a terme  durant l’any 2022 al municipi d’Alzira, que es on es presta el servei,  es que 
s’han atés 212 famílies amb una o varies accions que s’ha detectat era menester intervindré i que son les següents:  

 

 Consultes sobre l’optimització del subministres elèctrics: 135 accions.  

 Tramitació del Bo Social: 90  accions  ( estalvi estimat de  40.396€) 

 Eliminació d’assegurança  innecessària a les factures de la llum: 26 accions.  

 Optimització de potències: 1 accions.  

 Altres (reclamacions, canvis de companyies, assessorament plaques solars): 56 accions 

 
_JURÍDIC 

 
Aquest any 2022 hem continuant atenent antics i nous usuaris del servei, aquests han sigut  acompanyats i supervisats per fer 
valer els seus drets d’habitatge tant a nivell processal ,com a nivell d’intermediacions o en supervisió. Ara bé en 2022 son 148 
les famílies noves ateses al servei d’assessorament jurídic i intermediació.  

  

 Alzira: 61 expedients. 

 L’Alcúdia: 22 expedients. 

 Carlet: 25 expedients. 

 Castelló: 15 expedients. 

 Algemesí: 25 expedients.  
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Com que mensualment s’ha enviat informe preceptiu a la  UNITAT d’ ACCIÓ DAVANT ELS DESNONAMENTS DE LA GVA 

(UAD)  les xifres que hem reflectit durant tot l’any 2022 a aquests informes son les següents 173 accions. Les accions 

comptabilitzades son totes amb motiu de pèrdues d'Habitatge produït o a punt de produir-se així les actuacions possibles son 

per  Desnonaments, Llançaments, Infrahabitatge, Persones sense sostre, Ocupació sense títol, Incompliment de contracte de 

lloguer , Finalització de contracte de lloguer:   

 

 Alzira: 78 actuacions. 

 L’Alcúdia: 26 actuacions. 

 Carlet: 42 actuacions. 

 Castelló:  17 actuacions. 

 Algemesí: 10 actuacions.  

 

El total de llançaments a nivell particular suspesos judicialment han sigut un total de 48 durant l’any 2022 i a nivell edifici 

residencial ha sigut 1, fent un total de 49 suspensions de llançaments realitzades.   

 

REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA e INNOVACIÓ I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA 

En febrer del 2021 es crea el departament d’arquitectura a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Ribera Alta, oficina adherida 

recentment a la Xarxa XALOC «Xarxa d’Administracions Locals i Comarcals d’Habitatge» de la Generalitat Valenciana. 

 

Aquest departament és l’encarregat de realitzar el servei de informació, d'assessorament, tramitació i acompanyament a la 

ciutadania en relació a la rehabilitació en l’habitatge, informe d’avaluació de l’edifici i ajudes econòmiques, entre altres per això 

confecciona les fitxes informatives on s’indica la documentació necessària per sol·licitar l’ajuda, requisits, baremació de la 

puntuació i quantia de l’ajuda a la que és pot optar. Aquestes fitxes, junt als distints butlletins informatius realitzats per la GVA 

son entregats a cada ciutadà que rep l’atenció presencialment perquè així amb un cop d’ull obté la visió completa de la 

subvenció.  

 

Al igual que l’any anterior ,aquest 2022 també s’han realitzat distints materials publicitaris per a les xarxes socials, en ells es 

pretén donar informació a la ciutadania de les distintes ajudes. En cada imatge s’exposa nom de les ajudes i una breu 

explicació indicant per a que i per a qui van destinades, imports i terminis de presentació. 

 

PROMOCIÓ D’AJUDES REHABILITACIÓ, PROMOCIÓ I QUALITAT EDIFICATÒRIA i ADQUISICIÓ. 

 

*Informe d’Avaluació de l’Edifici 2022. 

La situació actual a la Ribera Alta respecte el coneixement i conscienciació de la ciutadania en 

relació a l’Informe d’Avaluació d’Edificis continua sent preocupant, per el desconeixement d’aquest informe per la gran majoria 

d’usuaris. Aquest desconeixement s’ha vist pal·liat per les notificacions enviades per part de la GVA als edificis (unifamiliars 

incloses) amb més de 50 anys que deurien tindre l’IEE realitzat. Per a l’oficina és continua el repte, d’aconseguir que la totalitat 

de la ciutadania coneixca de primera mà, tota la informació i l’importat que és la realització d’aquest informe, per aconseguir-

ho, se ha actuat mitjançant xarxes socials, jornades i en les atencions tant presencials com telefòniques. 

 

*Pla Adha 2022. Ajudes a les entitats locals per a l’adquisició d’Habitatges. 

 

La promoció de les ajudes de compra d’habitatges per part de les entitats locals i les ajudes de rehabilitació d’edificis a nivell 

de barri s’ha desenvolupat també a OCH XALOC aquest 2022 per tal de donar difusió als municipis.  

 

Així doncs amb proposta de Jornada enviada pel Secretari Autonòmic d’Habitatge i Funció Social, Sr. Alejandro Aguilar  amb 

la Directora general d’habitatge i regeneració urbana Elena Azcárraga junt amb l’Arquitecte de l’OCH Xaloc Ribera Alta Sr. 

Manuel Agulles Guaita, es realitza una jornada presencial al saló d’actes de la Mancomunitat de la Ribera Alta destinada a 

entitats municipals i tercers intervinents als processos del programa amb l’assistència de més de 40 persones d’entre 

alcaldies, regidors i tècnics de consistoris. 

 

El municipi de Càrcer amb la coordinació amb l’Ajuntament de Càrcer estant l’Alcaldia a càrrec del Sr. Pepe Botella, l’OCH 

XALOC RIBER ALTA través de l’arquitecte Sr. Manuel Agulles que  s’ha realitzat assessorament, acompanyament per 

sol·licitar les ajudes del Pla Adha, i s’han realitzat les bases d’un concurs per a la compra d’habitatges. Finalment  l’Ajuntament 

de Càrcer ha acordat que vist el curts terminis que disposaven ho rependrien al 2023, i per tant Càrcer aquest 2022 no s’ha 

beneficiat d’aquestes ajudes. 

 

Ajudes a la Rehabilitació Energètica. Pla Barris. Fons Europeus Next Generation.  

 

L’OCH XALOC Ribera Alta a través de l’arquitecte Sr. Manuel Agulles Guaita i amb coordinació amb l’ajuntament de l’Énova 

ha treballat per sol·licitar l’ajuda al programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.  

 

Així a l’any 2022 ALBERIC I L'ÉNOVA són els dos municipis de la Ribera Alta beneficiaris del programa d'ajudes a les 

actuacions de rehabilitació a nivell de Barri convocades per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica dins del marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026, finançat per la Unió Europa a través 

dels Fons Europeus Next Generation. Aquestes ajudes tenen per l'objectiu rehabilitar els edificis d'una zona determinada del 

municipi beneficiat i el seu entorn, aconseguint així els edificis obtinguen una reducció superior al 30% del consum d'energia 

primària no renovable.  
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 Alberic:  Comptarà amb una ajuda de 4.272.337,29 € per rehabilitar prop de 250 habitatges a l'Avinguda de la 

Muntanyeta i el seu entorn.  

 L'Ènova:  Comptarà amb una ajuda de 1.349.314,75 € per rehabilitar 50 habitatges ubicats al C/ Major i el seu 

entorn. 

 

Ajudes a la Rehabilitació Energètica d’ Habitatge i  Edificis . Fons Europeus Next Generation. 

 

S’ha realitzat jornada a l’Ènova el dia 29/06/2022 a les 20:30 a l’AUDITORI, on l’arquitecte d’OCH Xaloc Ribera Alta, Sr. 

Manuel Agulles Guaita i l’Alcalde de l’Ènova, Sr. Tomàs Giner  van explicar en detall a la ciutadania del municipi el 

funcionament d’aquestes ajudes i els beneficis que obtindrien.Per altra part el President de la Mancomunitat de la Riber Alta 

amb la coordinació de la Direcció General de qualitat, rehabilitació i eficiència, al seu càrrec el Director General Sr. Alberto 

Rubio, junt amb l’arquitecta tècnica de la Conselleria d’Habitatge adscrita a OCH Xaloc Riber Alta, Sra. Leticia Pedrazas, van 

realitzar el dia 9 novembre de 2022 una jornada presencial al saló d’actes de la Mancomunitat de la Ribera Alta i on-line al 

canal de YouTube de l’OCH, destinada a les entitats municipals, tècnics del sector i ciutadania, en relació a les ajudes NEXT 

GENERATION 2022 A LA REFORMA, REHABILITACIÓ I ACTUACIONS URBANES  amb la finalitat de fomentar la 

rehabilitació energètica per a edificis privats. Aquesta jornada tingué una assistència de més de 20 persones al saló d’actes i 

més de 25 persones via telemàtica. La jornada queda gravada al canal de YouTube i a data de hui té un total de 125 

visualitzacions. 

 

Agenda Urbana 2030 a Castelló. 

L’Ajuntament de Castelló a través del seu Alcalde, Sr. Òscar Noguera convocà a l’OCH XALOC Ribera Alta per a  participar en 

una jornada titulada «Castelló poble Pròsper» emmarcada en el procés de participació ciutadana dins de la Agenda Urbana 

2030, per explicar a la ciutadania les funcions de l’OCH i quines eines disposa la ciutadania per poder rehabilitar els edificis. 

 

FINESTRETA ÚNICA EN MATÈRIA D’HABITATGE AL DEPARTAMENT D’ARQUITECTURA.  

 

Atencions a la ciutadania 

En aquest any 2022 , se han realitzat un total de 474 atencions ( 320 presencials i 154 atencions telefòniques)  que realitzen 

la creació de 402 expedients nous. Tal i com s’observa als gràfics s’ha produït  un augment considerable respecte el any 2021 

( primer any d’aquest departament)  

 

 
 

En quan a les atencions per municipis, el municipi on més atencions s’han produït és Alzira, on -és situa una de les cinc 

oficines PIAH, seguit de Carlet, Algemesí , l’Alcúdia i per últim Castelló. 
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Ajudes econòmiques al Departament d’Arquitectura. 

La major part de les atencions son relacionades amb informació sobre  ajudes econòmiques. Desglossem les actuacions en 

les diferents ajudes que s’ofereixen:  

 

1. Pla Renhata : 191 sol·licituds presentades, resultant aprovats 99 beneficiaris. (182.291,90 €) 

                                       
 

2. Ajudes de l’IEE-CV:  63 usuaris atesos.  

3. Ajudes rehabilitació eficiència energètica a nivell habitatge i edifici per a ciutadans  -Fons Europeus Next Generation 

: 195 usuaris atesos.  

4. Ajudes del Pla Conviure:  14 municipis de la Ribera Alta sol·licitants que es sumen als 5 municipis beneficiaris en 

l’any 2021, per tant son 19 municipis que conten amb fitxes d'estratègia local i el seu entorn construït.  

5. Ajudes del Pla Recuperem Llars:  1 únic municipi de la Ribera Alta, Senyera, ha sigut beneficiari del Pla Recuperem 

Llars per tal de rehabilitar i en el seu cas adquirir un habitatge per destinar-lo a habitatges socials.  

6. Ajudes a Llars sostenibles. Ajuda a la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients 

en el marc dels Fons Next Generation. Aquestes ajudes estan destinades a parcel·les de titularitat de l’Evha, per 

tant cap municipi de la Ribera Alta  ha sol·licitat l’any 2022 aquestes ajudes, ara bé, com que l’any 2023 no es 

manté aquesta restricció l’Ajuntament d’Alzira té previst acollir-se a aquesta ajuda per construir els 300 habitatges 

d’EUROPAN16.  
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2.16.- Servei de Manteniment d’Infraestructures 
 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha iniciat en 2020 el servei mancomunat de manteniment, conservació i gestió 
d’infraestructures i instal·lacions públiques compartides entre diversos municipis o que tinguen un interès, ús o impacte 
supramunicipal  Amb este servei, es pretén assegurar la perdurabilitat de les infraestructures mitjançant adequats sistemes de 
manteniment, neteja, seguretat i vigilància, entre altres objectius, comprometent-se a mantenir i conservar l’esmentada 
infraestructura.  
 
Inicialment es considera el Camí Natural de l’Antic Trenet com una infraestructura a mantenir i gestionar per la Mancomunitat. 
Amb l'aprofitament d'aquesta infraestructura com a Camí Natural s'intenta impulsar activitats econòmiques en la zona que 
afavorisquen el desenvolupament d'aquesta, potenciant les existents i atraient noves iniciatives. 
 
Principals activitats 
 

 Vigilància i seguretat. 
 

 Neteja i manteniment. 
 

 Promoció 
 

 Informació 
 

 Gestió d’autoritzacions per a ús de vehicles privats motoritzats.  
 
En 2020 l’Ajuntament d’Alzira es va adherrt al Servei de Manteniment d’Infraestructures amb la finalitat que, des de la 
Mancomunitat, es realitzen les tasques de manteniment del Camí Natural de l’Antic Trenet. 
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Memòria anual d'activitats 2022 
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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 projectes específics d’interés per a les dos mancomunitats 

 

• Gestionar els departaments específics del Consorci: 

 

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

laboral. 

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

 Àrea de turisme, que gestiona la planificació turística comarcal. 

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

 
 
 
INDEX 
 

I. PROJECTES ESPECÍFICS D’INTERÉS PER A LES DOS MANCOMUNITATS……………………………..……Pàg. 79 

II. ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA………………………………………………………………………………………Pàg. 87 

III. ÀREA DE TURISME………………………………………………………………………………………………………Pàg. 95 

IV. ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL……………………………………………………………………………………Pàg. 101 

V. ÀREA D’ENERGIA………………………………………………………………………………………………………Pàg. 111 

 
 
 
 
 

https://consorcidelaribera.com/promocioeconomica/
https://consorcidelaribera.com/energia/
https://consorcidelaribera.com/turisme/
https://consorcidelaribera.com/educacioambiental/
https://consorcidelaribera.com/promocioeconomica/
https://consorcidelaribera.com/energia/
https://consorcidelaribera.com/energia/
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SERVEI CONSORCIAT DE CONTROL DE VECTORS 
 (MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE) EN LA RIBERA 

 
 

1. Concepte: 

 

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

els municipis consideren la necessitat d´iniciar treballs que constitueixen una actuació permanent i coordinada per reduir fins a 

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

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

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

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

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

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

 

2. Municipis adherits: 

 

RIBERA ALTA  RIBERA BAIXA 

Alberic Gavarda Albalat de la Ribera 

Alcàntera Guadassuar Benicull de Xúquer 

Alcúdia (l') Llombai Cullera 

Alfarp  Manuel Corbera 

Algemesí Massalavés Favara 

Alginet Montroy/Montroi Fortaleny  

Alzira (inclòs la Barraca) Montserrat Llaurí 

Antella Pobla Llarga (la) Polinyà de Xuquer  

Beneixida Rafelguaraf Riola 

Benimodo Real Sollana 

Benimuslem San Joanet Sueca (incluyent el Perelló i Mareny de Bar.) 

Carcaixent Sellent  

Carlet Senyera  

Catadau Sumacarcer  

Cotes Tous  

Énova (l') Turís  

 Castelló  

 

Per tant, el 91% dels municipis de la Ribera estan adherits a este servei consorciat de control de vectors. 

 

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

vigent en l'àmbit estatal, autonòmic i local. 

 

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

el 6 d’abril de 2016.  

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

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

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

flebotomos. 

- Ús de pintura anti-vectors en embornals dels municipis (mesura innovadora). 
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- Ús de programa informàtic de gestió en el que cada ajuntament podrà veure en temps reial les tasques de control de 

vectors que s’han realitzat en el municipi. 

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

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

 

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

detallen:  

 

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

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

cementiris, etc. 

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

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

majors…). 

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

tipus de vectors en espais privats. 

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

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

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

subsidiària o ordres judicials).  

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

 

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

presència i concentracions tant de larves com de població adulta. 

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

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

detectant la presència de la plaga.  

- Pla de seguiment i avaluació de resultats.  

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

poblacions. 

 

3. Resultats obtinguts en 2022: 

 

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

 

- vectors: mosca negra i mosquit tigre. 

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

 

Per a açò s’ha dut a terme: 

 

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

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

 - 27.968 embornals identificats i controlats per a mosquit tigre i mosquit comú.  

- Estudis de les  variacions poblacionals al llarg del temps. 

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

 - uns 6.375 litres de Vectobac 12AS per a mosca negra (producte específic per a control de larves d’este 

vector i respectuós amb la resta de fauna i ecosistema). Més del doble de l’any 2021. 2.000 d’estos litres per al 

tractament aeri mitjançant helicòpter desenvolupat en el mes de juny. 

 46.632 tractaments en embornals per a control de mosquit tigre i mosquit comú. 5,63% més que l’any 

2021. 
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 -195.776 inspeccions e el total d’embornals identificats i controlats. 

 

- Atenció a avisos i incidències notificades pels ajuntaments adherits (147). Un 41% més que l’any 2021. 

- Millores executades: 

 - Xarrades de conscienciació. 

 - Tallers infantils. 

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

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

 - Tractament aeri amb helicòpter.  

 

 

 

TREBALLS DE REHABILITACIÓ DE LA VORERA DEL RIU XÚQUER 
PROJECTE CANYA A LA CANYA 

El Consorci de la Ribera, amb la col·laboració de la Fundació Limne, crearà un gran corredor verd entre Sumarcàrcer i la 
mar, centrat en la conservació i millora del riu Xúquer a través d'accions de gestió i control d'invasores, recuperació de 
vegetació autòctona, retirada de material obstructiu, transformació de zones de cultiu abandonades com a espai fluvial i 
estabilització i reculada de marges. 

Les accions dissenyades per a aquest gran corredor verd involucren una superfície de 124.358 m² al llarg de 75 km del riu 
Xúquer, al seu pas pels municipis de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat 
de la Ribera  , Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny i Cullera. És una aposta estratègica per als municipis del Consorci 
que, a més de combatre el risc d'inundació i els efectes del canvi climàtic, se centrarà en generar un ús públic sostenible i 
sistemes de participació i governança en els quals es podrà involucrar a la ciutadania. 

El projecte «Canya a la canya» ha sigut beneficiat amb 3.747.949,03 € en una convocatòria d'ajudes, impulsada per la 
Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), per a la restauració 
d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació en els entorns urbans, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. L'execució de la proposta presentada 
finalitzarà al desembre de 2025. 

La convocatòria, que va rebre un total de 230 propostes, ha seleccionat 37 iniciatives, entre les quals es troba «Canya a la 
canya», en presentar iniciatives que impulsen solucions basades en la naturalesa que, a més de restaurar i incrementar la 
biodiversitat i els valors ambientals del Xúquer, contribueixen significativament a reduir els riscos d'inundació en els seus 
trams urbans. A més, el projecte s'ocupa de sensibilitzar a la població sobre la importància de la restauració fluvial com a 
eina per a reduir l'impacte de les inundacions i de transferir el coneixement adquirit a altres municipis amb problemes 
similars, de manera que es multipliquen els beneficis de la iniciativa. 
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1. La Ribera Impulsa: PAD (Punt d'Atenció Digital). Servei integral de competències digitals. 
 
El PATER (Pacte Territorial per l’Ocupació de la Ribera) està finançat pel LABORA i el Fons Social Europeu i format pel 
Consorci de la Ribera (que aglutina a les Mancomunitats de la Ribera Baixa i Ribera Alta) i a més participen diferents 
associacions empresarials com FEDALCIS (Federació d’Agrupacions Locals de Comerç i Indústria de la Ribera),  l’Associació 
Empresarial d’Alzira, els sindicats CCOO i UGT. 
Aquesta sisena edició  de La Ribera Impulsa, continua sent un projecte IIPP (Integral, Innovador, Participatiu i de Proximitat), 
experimental, d’innovació social, participatiu i dinàmic que, amb la utilització de les noves tecnologies i digitalització de 
processos i mètodes, i que s'adapta tant a les necessitats de les persones aturades de la comarca com de les empreses. Es 
tracta de donar impuls per la transformació de l'economia i la societat cap a un entorn digital que s'implante amb caràcter 
transversal a tots els sectors d'activitat empresarial , convertint-se així en l'escenari dominant per a les transaccions 
econòmiques, i la definició d’un nou model d’organització del treball i de les relacions socials. 
L’objectiu és la creació d’un ecosistema digital sostenible dirigit a donar suport a la digitalització de les persones aturades i 
de les petites i mitjanes empreses, mitjançant la prestació d'un servei integral d'informació, formació i assessorament digital 
que impulse la Transformació Digital de la Ribera afavorint el creixement econòmic, la reducció de la desigualtat en el mercat 
de treball, l'augment de la productivitat de les empreses, el progrés social i la vertebració territorial. 
Aquest projecte s’entén com una nova manera de fer arribar i gestionar les capacitats i competències personals i professionals 
de les persones desocupades adequant-les a les necessitats empresarials actuals, l’economia global i noves oportunitats 
d’ocupació. Aquest projecte també tracta d’augmentar la visibilitat i competitivitat de les empreses i autònoms de la comarca a 
través de la transformació digital i la implementació de les noves tecnologies. 
Mitjançant activitats dinamitzadores i utilització de metodologies innovadores; mapa de recursos digitals, balanç de 
competències digitals per a la recerca de treball i competitivitat empresarial, capacitació en processos i utilització d'eines que 
possibiliten la digitalització i innovaci. 

Per a consolidar i afermar la formació realitzada en línia i presencial i els objectius del programa, s'opta per incloure un nou 
recurs innovador i experimental que dote a les persones aturades i empreses un major aprofundiment en els coneixements 
adquirits a través de qualsevol mena de consulta personal relacionada amb orientació laboral i l'entorn digital. És per això es 
presenta «El punt PAD” , que compleix amb estes expectatives, naix del diàleg econòmic i social i que compta per tant, per a 
la seva presentació i realització, amb l'aprovació, suport d'Administracions públiques (Mancomunitat Ribera Alta i Ribera 
Baixa), Sindicats i Associacions empresarials més representatives de la comarca, per donar resposta a les necessitats 
específiques de la comarca i ser coherent amb el diagnòstic realitzat i els eixos de l'Estratègia d'Ocupació autonòmica i 
estatal, així com amb els objectius de desenvolupament sostenible inclosos en l'Agenda 2030 .Es pretén que aquest punt 
siga un servei referent comarcal en recursos per a la digitalització laboral i empresarial.   

GESTIÓ DEL PROJECTE 
Recursos humans 
El projecte ha estat format per 5 persones tècniques més 1 coordinació (direcció de promoció econòmica): 
1 Dinamitzador d’oportunitats,1 Prospectora laboral i 3 Tècniques de màrqueting i comunicació digital. 
Recursos materials 
Els ADL’S dels ajuntaments i associacions empresarials que han participat en el projecte ens han facilitat les aules i despatxos 
per impartir les sessions grupals i realitzar els assessoraments individuals. 
En cada punt d’atenció s’ha comptat amb una aula amb capacitat per a 25 persones, equipada amb projector amb connexió 
d’internet. 
 
La Associació Empresarial d’Alzira han facilitat despatxos amb els recursos tecnològics i l’aforament necessari per a dur a bon 
terme activitats programades. 
En aquesta edició es van imprimir fullets, llibretes A5, carpetes, roll ups, borses de tela i cartells en relació al PUNT PAD. 
 
Perfils dels participants   

Les persones que reben l’assessorament, volen adquirir i/o desenvolupar les seues competències digitals per a l'ocupació, 
mitjançant accions individuals a la carta d’una hora de durada segons les seues necessitats i/o demandes, i també tallers o 
accions grupals de dues hores aproximadament cada ú sobre un tema concret relacionat amb el procés de la cerca activa de 
treball. 

Així tenim un perfil divers i heterogeni en quant a variables com edat, nivell acadèmic, perfils professionals, principalment, però 
amb el denominador comú de millorar les eines i recursos digitals cap a la cerca activa de treball. 

FASES DEL PROJECTE 
Difusió del projecte 

Perfils en diferents xarxes socials amb creació de continguts i elaboració d'un calendari editorial per a les publicacions 
Facebook:  https://www.facebook.com/lariberaimpulsa/ 
Twitter : https://twitter.com/LaRiberaImpulsa 
Instagram: https://www.instagram.com/riberaimpulsa/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/la-ribera-impulsa-4-0/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJaZRbMLyPNS_oHN8IL8DKg 
Canal de Telegram: https://t.me/lariberaimpulsa 
Bàndols en algunes poblacions 
En diferents webs Corporatives dels Ajuntaments, de les Mancomunitats, de les Associacions empresarials adherides al 

projecte,  mitjans digitals. 
Cartells divulgatius i fullets informatius. 
Enviament de notes de premsa i entrevistes 
Redacció i Publicació en les boletins del Labora i de la Universitat de València. 

 

https://www.facebook.com/lariberaimpulsa/
https://twitter.com/LaRiberaImpulsa
https://www.instagram.com/riberaimpulsa/
https://www.linkedin.com/company/la-ribera-impulsa-4-0/
https://www.youtube.com/channel/UCJaZRbMLyPNS_oHN8IL8DKg
https://t.me/lariberaimpulsa?fbclid=IwAR14vnXHdDT1bKu161q4OEZXoeagbt8mGVf2sxvI0fHxqaLHxOGq5jSgE9o
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Visites de la pàgina i abast de les publicacions: 
És d'unes 48 990 persones des de gener del 2022 a desembre del 2022. És una mètrica que mostra quantes persones 
(usuaris únics) van veure una publicació de la pàgina de fans de Facebook. (És important que es tracta d'usuaris únics, si un 
usuari veu dues vegades la mateixa publicació, l'abast no varia). Ha disminuït un 12,4% respecte a l'any anterior a causa de la 
baixada d'usuaris de Facebook en general, els usuaris actualment visiten més Instagram. En canvi, s’ha obtés un 2,4% més 
de fans de la pàgina (usuaris que els agrada la pàgina). 
El perfil de les persones que segueixen la pàgina es un 80,1% dones y un 19,9% de homes. 
 
Els 1724 seguidors de la pàgina resideixen principalment a la comarca de la Ribera de Xúquer. Això ens facilita els tipus de 
publicacions perquè sols impactem a la gent de la comarca i voltants. 
 
TWITTER 
 El nombre de fans és de 137 seguidors. 
Cal destacar la utilització de les etiquetes o hashtag  en matèria d'ocupació. En Twitter, si agregues "#" al principi d'una 
paraula o frase sense espais, es crea una etiqueta. Quan uses una etiqueta en un Tuit, aquest es vincula a tots els altres Tuits 
que inclouen aqueixa etiqueta. Les etiquetes serveixen per a contextualitzar un tuit i poden donar-li longevitat a una conversa. 
En este cas utilitzem: 
#ocupació,#marqueting,#ofertesocupació, #cercad'ocupació,#cercadetreball 
#digitalitza#consorcidelaRibera,#ocupacióalaRibera,#formaciopimes,#orientaciolaboral #vendreenlinia#pater 
#tallersdemarketing #tallersdelaribera #marketingdigital 
 
LINKEDINL. Actualment, la pàgina té 256 seguidors, front 190 del període 
anterior.____________________________________________________ 
 
INSTAGRAM 
El perfil d'Instagram es va crear el 9 de juny de 2021. Fins al 31/03/2022 aconseguírem 608 seguidors i férem 148 
publicacions més les històries que duren un dia (les hem guardat en històries destacades perquè els nous seguidors puguen 
accedir també a aquest contingut). Actualment, hi han 957 seguidors i hem fet 284 publicacions més les stories diàries, 
guardades en destacades. 
8.157 persones han visitat el perfil durant el 2022. Comparant en el periode anterior s’aconseguit un 48,3% més de visites. 
 
Desde Gener 2022 fins Desembre 2022 s’han fet 201 publicacions en el perfil i 362 històries, intentant generar contingut diar i 
per a mantindre’ns actius i presents en la ment dels usuaris.  
Les publicacions que més èxit han tingut son les següents:  
 

Reel del Punt d’Atenció Digital, 3578 d’usuaris l’han visualitzat. Aquest any estan en auge els reels (videos curts), per tant 
hem fet publicitat mitjançant aquesta ferramenta.  
 

 
NOU CANAL A TELEGRAM  
 Actualment el canal de telegram compta al 199 followers.  
NOVA WEB  

Una de les principals accions realitzades en aquest període per l'equip de màrqueting ha sigut la publicació de la nova 
pàgina web del PATER.  

PER QUÈ LA SEUA CREACIÓ? 

Perquè suposa una finestra d'informació i d'acostament de tots els serveis i activitats que ofereix el PATER per a tots els 
ciutadans de la comarca. Es tracta d'una web accessible i visual, amb un aspecte modern, clar i atractiu. I adaptable a 
qualsevol dispositiu. Actualment el 85% de les consultes a quasi qualsevol web es fan via mòbil, és per tant que la creació 
d'una web orientada al tipus de cerca dels usuaris era vital.  

El seu principal objectiu és acostar a la ciutadania i a les empreses una àmplia varietat de serveis relacionats amb les noves 
tecnologies, la digitalització, l'orientació i inserció laboral de les persones i afavorir, en general, la innovació i l'emprenedoria 
digital de les empreses. 

Autoaprenentatge La pàgina es divideix en dues parts: Digitalització PIMES i Cerca de Treball. 

La gestió i elaboració de continguts és una labor fonamental quan es treballa en l'entorn online. Per a això, s'actualitza 
contingut de diferent índole per a nodrir a la web de noves activitats, tallers, materials formatius, etc.  

 Recursos:  

S’ha afegit un apartat de recursos per facilitar als usuaris d'una sèrie enllaços d'interès a pàgines web d'entitats públiques, 
perquè puguen accedir a webs de formació o ajudes per a empreses i desocupats. 

 
Ofertes d'ocupació 

En la part d'ofertes de treball es publiquen els diferents llocs de treball que es necessiten en eixe moment, descrivint a més les 
característiques del lloc exigit. 

https://twitter.com/LaRiberaImpulsa
https://www.instagram.com/riberaimpulsa/
https://t.me/lariberaimpulsa
https://pater.es/
https://pater.es/ca/autoaprenentatge/
https://pater.es/ca/recursos-2/
https://pater.es/ca/ofertes-docupacio/
https://pater.es/ca/ofertes-docupacio/
https://pater.es/ca/ofertes-docupacio/
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Contacte Com és habitual existeix l'apartat de contacte com en qualsevol web però a més durant tota la navegació apareix la 
icona del WhatsApp ja que aquest mètode de contacte s'ha convertit en un imprescindible per a la població. 

METODOLOGÍA 
 
Des de la Ribera Impulsa, es continua fent la tasca d'assessorament a totes les persones que es troben a la recerca o millora 
d'ocupació de la Ribera Alta i Baixa. Aquest assessorament es realitza de forma individual, durant una hora, a l'espai habilitat 
per cada Punt PAD o també, es realitza de forma de grups, mitjançant tallers impartits de dues hores a les aules habilitades 
dels municipis amb Punt PAD. 
Així, la metodologia consisteix en dos blocs d´accions: 
Tallers grupals: Assessorament grupal en els punts d’atenció mitjançant sessions formatives.. 
Atencions Individuals: Assessorament personalitzat en competències digitals per a l´ocupació. 
En l’àrea de Màrqueting  s’han realitzat tres tipus d’intervencions: 
PUNT PAD. Sessions d’assessorament individual Les atencions són per a futurs emprenedors i consolidats. 
Assessorament per a l'impuls de noves empreses de serveis professionals relacionades amb eines digitals i utilització de 
metodologies àgils i per a la consolidació de les de recent creació. 
Grupals: amb sessions formatives 
Formació específica per als comerços sobre les eines digitals de la comarca sobre com vendre en línia els seus productes i 
com comunicar de manera eficaç en les seues xarxes socials. 
Formacions específiques  relacionades amb el màrqueting digital.  
Accions de foment de la qualitat en les relacions laborals i treball en xarxa (foment de l’associacionisme). 
Agro-digitalització: fomentant el maneig de les ferramentes de digitalització en el sector agrícola. 
Formació específica per als comerços del marketplace de la Ribera de Xúquer sobre com vendre online els seus productes. 
 
Col·laboratives: pública-privada amb les associacions rellevants. Promoció de cotreball-espais públics en la comarca i/o 
webinars.  

Cal tindre en compte en els PUNT PAD Ocupació que les persones que reben l´assessorament assisteixen de manera 
voluntària, destacant el compromís i interès a participar, col·laborar, aportar coneixements, experiències, i sobretot aprendre 
noves eines i recursos per a la cerca activa de treball. 
S’ha  assessorat, orientat i gestionat de forma àgil la participació dels usuaris en els processos selectius per mitjà de l'atenció 
individualitzada presencial, telefònica, per correu electrònic, plataforma i WhatsApp. 
L’equip tècnic s’ha coordinat mitjançant sessions de treball de periodicitat setmanal. En aquestes reunions es planificaven les 
sessions grupals i activitats complementàries, s'elabora el material, s'informa tant dels resultats obtinguts fins a aqueix 
moment, com del funcionament del programa, generant retroalimentació entre els tècnics dels diferents punts d’atenció. 
Pel que fa a la col·laboració públic-privada s’han realitzat  tasques de prospecció i intermediació laboral, contactant amb el 
teixit empresarial ubicat al nostre territori, facilitant-los aquells perfils més adequats a les seves necessitats. 
La metodologia en l’àrea de màrqueting i comunicació: 

S’han realitzat diferents accions formatives per tal d'impulsar la venda i la presencia en línia del comerç de La Ribera de 
Xúquer. 

Formacions a grup d'empreses per tal de desenvolupar, cuidar, compartir, ajudar i incorporar un know-how per a potenciar la 
transformació digital empresarial. L'objectiu és anar de mà de les empreses i que posen en pràctica tots els coneixements 
adquirits. 

Totes aquestes accions han permès crear un canal eficaç de comunicació entre els empresaris i/o autònoms perquè puguem 
compartir les seues experiències així com afavorir l’associacionisme. Impulsar serveis avançats comuns de màrqueting i 
publicitat, estudis de mercat, R+D+R, que milloren la competitivitat i la innovació. 

A més a més la formació concreta sobre la plataforma de venda En línia, on hi ha actualment 100 empreses actives.  Es 
tracta d’un marketplace o aparador virtual de La Ribera de Xúquer: marketriberadexuquer.es 

L’objectiu és apropar l'accés al món digital i posar a disposició del comerç local un aparador virtual. 

Com a novetat i millora constant del Market Place de la Ribera, s'ha implementat un únic carret de compra, és a dir es poden 
aglutinar compres de diferents comerços a més s'ha millorat la passarel·la de pagament optant per l'opció anomenada 
Paycomet que pertany al banc Sabadell.  

Fins ara cada comerç disposava del seu propi TPV el que ocasionava costos fixos es venguera o no. Amb aquest mètode de 
pagament el comerç només paga un xicoteta comissió en proporció a les seues vendes. Comerç que o ven, comerç que no 
paga.  

Per tant amb aquesta implementació que finalment ha pogut fer-se el gener de 2023 esperem que torne a reactivar i animar a 
empreses locals a vendre en línia. Ja que la filosofia de Market Ribera de Xúquer és: "El teu comerç de barri també en línia".  

    CONTINGUTS 
Àrea d’Ocupació 

Competències digitals per a l'ocupació. Competències digitals per a l'ocupació, en la es treballem aspectes com els 
navegadors, l'ús de correu electrònic, com treure un informe de vida laboral, com demanar les prestacions, com 
inscriure's a Labora, com accedir i consultar les ofertes de GVA Jobs i de les agències de col·locació Portalemp i 
Gestionandote, com enviar les sol·licituds d'ocupació a les empreses privades, com inscriure's als programes formatius 
de Labora, i als cursos de plataformes col·laboratives, com fer un Videocurrículum i com dissenyar la marca personal i 

https://pater.es/ca/contacte/
https://pater.es/ca/contacte/
https://pater.es/ca/contacte/
https://marketriberadexuquer.es/comprar
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donar a conèixer l'ús i aplicació de xarxes socials i professionals rellevants a la cerca d'ocupació (LinkedIn). 

Línies d'actuació  

Cal matisar que cada persona que participa pot rebre aquestes intervencions a aquests nivells: 

 només amb assessorament individual,  

 només amb assessorament grupal,  

 tant assessorament individual com grupal, 

 així com una mateixa persona pot rebre una o varies sessions individuals/tallers grupals d´assessorament en l´ 
adquisició i desenvolupament de competències professionals per a l´ocupació. 

Per altra banda, gràcies al treball fet en la prospecció del mercat laboral, s'han registrat directament 71 ofertes d´ocupació 
d´empreses de la comarca, un total de 320 Currículums  gestionats (tant d’usuaris del programa com persones externes al 
programa que ens coneixen gràcies a les xarxes socials i a la web del PATER) i un total de 84 insercions en el mercat 
laboral, tant per la gestió pròpia dels tècnics del programa com per la propia cerca activa dels usuaris, ja que aquestes ofertes 
són una via més d'accés al mercat laboral, però no la única. 

Les localitats en las que actúa el Punt Pad d'Ocupació són: Sueca, Alginet, Algemesí Cullera, L'Alcúdia, Benimodo, 
Carcaixent, Castelló, Polinyà de Xúquer, Benifaió, Favara, Rafelguaraf i Catadau-Llombai. 

La nostra actuació ha versat sobre tres eixos d'actuació: 
Atencions individualitzades en Punts PAD 

 
Tallers Grupals 

Gestió documentació en línea.   
KM0: Planifica la teua cerca de treball en Internet. 

- Apps per a la cerca d´ocupació. 

- Taller de Correu electrònic. 

- Com fer mé atractiu el teu CV. 

- Com cercar ofertes de treball en Internet i com donar-se d´alta en portals i App’s. 

- Com accedeix als meus documents de les Administracions públiques online. 

- Cuida la teua marca personal en les teues xares socials. 

- Com treure partit a Linkedin. 

- Eines col.laboratives de Google: Gmail, Google Docs, Drive, Google Calendar. 

- Accés a l´ocupació pública. 

- Accés a la formació gratuïta. 
Intermediació laboral 

Contacte amb empreses de tota la comarca de la Ribera del Xúquer. 
Reunió amb les empreses per a la captació d’ofertes de treball. 
Gestió de les ofertes de treball (publicació a les xarxes socials). 
Gestió de currículums d’usuaris del programa i persones externes al programa. 
Acompanyament a l’usuari fins a la incorporació en el lloc de feina. 

Networking. Sessió d´entrevistas en viu 

 

  Activitats complementàries 

El passat 28 de Novembre, des de el Pater es va donar recolzament al Primer Foro d´ Ocupació de la Ribera Baixa que va 
tindre lloc a Sueca, on van assistir unes 1400 persones i 40 empreses de la comarca en una jornada de macro entrevista en 
viu a la qual alguns dels nostres participants pogueren participar activament en les entrevistes dels diferents processos de 
selecció que las empresas de la comarca oferiren, i poder així accedir a un lloc de treball. 

 
Àrea de Màrqueting 
6.2.1. Formació en competències de màrqueting digital per a empreses i autònom 
La formació s’ha estructurat vessant temes de gran importància digital com e- commerce, Marketplace, SEO local, e-mail 
màrqueting, publicitat a les xarxes socials com Instagram, Facebook, Linkedin o YouTube, màrqueting de guerrilla per a 
diferents sectors, panorama digital actual i en general, PPC, així com la integració d’habilitats digitals, etc. 
 
Tipus de consultes a tractar:  
S’han atés a 148 empreses de manera individual, les consultes més habituals són: com fer publicitat a Internet, xarxes 
socials, auditories SEO, botiga en línia, estratègies d’e-maling, comprar un domini, Kit Digital, etc. 
 
El Punt Pad d’empresa presta servei en aquestes poblacion de manera fixa:  
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● Algemesí 

● Alzira 

● Benifaió 

● Sueca 

● Carcaixent 

● Alginet 

● L’Alcúdia 

● Cullera 
 
I de manera itinerant s’han atés a empreses a les poblacions de Castelló, L’Énova, La Pobla Llarga, Llombai, Guadassuar, 
Alberic i Favara.  
 
De l'1 al 5.  Quina valoració mitjana li ofereixes  al PUNT PAD que has assistit? 
 

 VALORACIÓ I RESULTATS 

PAD OCUPACIÓ 

Als PUNT PAD Ocupació, s’ha assessorat a un total de 346 persones a lo llarg dels diferents punts d'atenció localitzats a la 
Ribera Alta i Ribera Baixa. Per les característiques de l'assessorament que oferim, s'han efectuat 427 atencions individuals en 
el procés d´assessorament/acompanyament en competències digitals per a l'ocupació 109 tallers pràctics grupals relacionats 
amb la cerca activa d'ocupació, lo que suma un total de 536 atencions realitzades.Els punts d´atenció han estat els següents: 
Sueca, Alginet,Algemesí, Cullera, L´Alcúdia, Benimodo, Benifaió, Castelló, Catadau, Carcaixent, Favara, Rafelguaraf i Polinyà 
de Xúquer. 

ATENCIONS REALITZADES 

POBLACIONS ATENCIONS INDIVIDUALS ATENCIONS GRUPALS TOTAL 

SUECA 45 14 59 

ALGINET 51 21 72 

CULLERA 32 15 47 

L'ALCÚDIA 77 33 110 

CARCAIXENT 31 0 31 

CASTELLÓ 44 2 46 

POLINYÀ 44 5 49 

BENIFAIÓ 42 5 47 

CATADAU 32 5 37 

BENIMODO 13 5 18 

FAVARA 10 2 12 

RAFELGUARAF 0 2 2 

ALGEMESÍ 6 0 6 

 427 109 536 

 
PAD EMPRESA 
Pel que fa a l’àrea de màrqueting digital, al llarg del projecte s’ha pogut apreciar un interès per part de les empreses cap a 
les noves tecnologies i les possibilitats comercials que aquestes els poden proporcionar. Tanmateix, s’ha detectat un elevat 
grau de desconeixement del funcionament d’Internet i de les xarxes socials, tot i que en les localitats on ja s’havia fomentat la 
formació en màrqueting digital s’ha notat un millor coneixement de les tecnologies. 
Gran part de les empreses participants estaven un poc desanimades i descontentes amb la imatge i la reputació en línia dels 
seus negocis. Després de la seua participació en la Ribera Impulsa 4.0, es detecta un canvi positiu, ja que es noten amb més 
confiança per a prendre decisions en aquesta matèria. 
ACCIONS PRESENCIALS 
En total s'han realitzat 34 formacions. El nombre d'assistents totals ha sigut de 389 persones en diferents punts de la Ribera. 
Els tallers han abordat temàtiques de diferent índole com: E-Commerce i Market Place, Estratègies en Facebook i 
Instagram,Google My Business (SEO local), Xarxes Socials, Dafo, Analytics, Canva, etc.  

ACCIONS ON LINE 

S'han realitzat, 6 Tallers en línia i el nombre total d'assistents ha sigut de 94 personas. Dos d'aquests tallers van ser híbrid, 
en línia i a més a més presencials.  
 
VALORACIONS TALLERS MÀRQUETING 
De l'1 al 5.  Quina valoració mitjana li ofereixen als tallers que has assistit? 
De l'1 al 5. En quin grau han coberts les teues expectatives ? 
De l'1 al 5. Recomanaria a alguna empresa alguna formació rebuda? 
Com has conegut les activitats que exercim? 
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PROSPECCIÓ 
Pel que fa a l'àrea de prospecció laboral, s’ha continuat amb la tasca desenvolupada a l’anterior edició del programa. La 
principal acció ha sigut la de contactar amb les empreses que ja havien participat en el programa i altres que ja ens coneixien i 
que no havien participat amb anterioritat per a captar ofertes de treball i crear una sinergia de col·laboració entre 
l’administració pública i les empreses privades. 
En aquesta nova edició, hem continuat amb la tasca de donar a conèixer al teixit empresarial de tota la Ribera el servei 
d’intermediació laboral del programa juntament amb les novetats que incorpora el Punt PAD i a més, s’ha continuat amb la 
tasca de detectar les necessitats que tenen les empreses quant a la formació dels treballadors i pel que fa a màrqueting i 
comunicació digital per a poder derivar-los als punts PAD més pròxims a la seua ubicació. 
En un primer moment, ens vam possar en contacte amb els ADL's dels municipis de la comarca de la Ribera del Xúquer tant 
amb els que ja tenien coneixement de les anteriors edicions del programa com amb aquells que no havien participat mai. A 
tots se'ls va enviar el fullet informatiu del nou programa PUNT PAD i també se'ls va convidar a participar, derivant aquest fullet 
a les empreses de les seues localitats o associacions locals de comerç. Després de fer el mailing amb la documentació per a 
tots els agents socials, es va procedir a una ronda de reunions amb els ADL's, amb els responsables de les principals 
associacions empresarials de la comarca (AEA, Acudiu, Arrima’t, etc)  i els directors i tècnics d'ocupació de les oficines Labora 
a les quals pertanyen les localitats de la Ribera Alta i Baixa. En algunes de les ofertes gestionades, les empreses han 
contactat amb nosaltres a través dels agents de desenvolupament locals, sobretot de la zona nord de la Ribera Alta.  
Tot seguit, es va elaborar un llistat dels polígons industrials tant de la Ribera Alta com de la Ribera Baixa i d'aquelles 
empreses que els formaven per a iniciar els primers contactes amb aquelles empreses que més volum de feina i rotació de 
personal tenien. 
Després d'una primera ronda de contactes telefònics es va passar a fer un mailing als departaments de recursos humans per 
a explicar breument el programa i així concertar reunions amb aquelles empreses que realment estaven interessades a 
participar i tenien necessitat d'incorporar personal. Aquest mode de procedir ha sigut l'emprat durant els últims mesos de 
programa. Durant els mesos de setembre a desembre, s'han concretat un total de sis reunions amb empreses de la zona tal 
com Levantina de Pesajes a Almussafes o Chovi a Benifaió i, en alguns casos, amb empreses de fora de la comarca que 
ofereixen els llocs de feina dintre de les riberes com són els casos de Cecotec  de Quart de Poblet per a la sucursal de 
Sollana o SAD-Mediterrani de Tavernes de la Valldigna per a diferents municipis de la Ribera Baixa. 
De les 171 empreses contactades, 23 empreses ens han derivat 71 ofertes de treball i 7 han sol·licitat programar una cita 
en els pròxims dies perquè coneguérem les instal·lacions i explicar-nos els perfils que necessiten contractar (períodes de gran 
volum de treball com a l'estiu o la temporada de la taronja) i amb la resta, mantenim el contacte per a les properes edicions del 
programa. 
  
 
2. La Ribera Sostenible. Itinerari de capacitació en implementació de ODS’s 

 
“La Ribera SOSTENIBLE». Promoció de l’economia sostenible en la Comunitat Valenciana (2022).  
Subvencionat per la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 
 

OBJECTIU GENERAL 

Fomentar el desenvolupament  d’un model económic per a l’economia de la comarca de la Ribera de Xúquer (economia 
valenciana) basat en la triple sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental. 
Estimular i contribuir a la difusió de l’economia sostenible entre els agents econòmics i socials, per al desenvolupament  i 
consolidació d’un model d’economia de proximitat, social i solidaria, generadora de riquesa i benestar social, i que impulse 
l’equilibri territorial. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Desenvolupament, foment i implantació de la responsabilitat social i la informació no financera entre agents econòmics, socials 
i administració pública dels municipis de la Ribera de Xúquer. 
Aplicació dels següents Objectius de Desenvolupament Sostenible: participació plena de la dona i igualtat d'oportunitats, 
treball decent i creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructura, producció i consums responsables, mitjançant 
accions de difusió i capacitació que fomenten el desenvolupament socioeconòmic sostenible de la comarca. 
 

ACTUACIONS REALITZADES  

Itinerari de capacitació en economia sostenible compost per accions de difusió i accions formatives. 
Dirigit a: personal d'administració pública, empreses (especialment indústria) i personal d'entitats socials (sindicats i altres 
entitats). 
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1. ACCIONS DE DIFUSIÓ. 
1.1. Realització de Jornades de sensibilització i difusió sobre economia sostenible y aplicació dels ODS, en concret:   
participació plena de la dona i igualtat d'oportunitats, treball decent i creixement econòmic, indústria, innovació i 
infraestructura, producció i consums responsables. 
Estes jornades s’han realitzat en municipis de la comarca (nord, centre i sud de la comarca), de manera presencial i en línea. 
Participants: Han participat un total de 105 persones, 85 persones de manera presencial i  20 en línea. 
La Jornada inicial inaugural es va desenvolupar 5 d’octubre, en la seu del Consorci de la Ribera, edifici de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta (Alzira). S’adjunta programa de la jornada. 
Les jornades van ser inaugurades per: José Vicente Soler Gironés, director general d’economia sostenible GVA i Oscar 
Navarro, president del Consorci de la Ribera. 
Es realitzaren tambè jornades en els municipis més menuts de la comarca: Turis, Gavarda, Tous, Rafelguaraf i Càrcer.  
Es van tractar el temes de la Implantació i aplicació dels ODS en la societat. Els reptes per a un desenvolupament 
socioeconòmic sostenible. 
També es va tractar d'un nou model d’economia: Participació plena de la dona i igualtat d'oportunitats, treball decent i 
creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructura, producció i consum responsables. 
Els ponents que participaren en aqueste jornades foren: 
María José Sánchez Martí, responsable del comité de RSE Evap Bpw València; J.Miguel; Ribera Esteve, EBC Comunitat 
Valenciana; Ernesto Beltrán, soci fundador del Grup Innova; Alejandra Escribà, coordinadora del Servei d’Educació Ambiental 
de la Mancomunitat Ribera Alta; Raül Roselló Secretari General UGTPV; Txema Peláez, president de la Mancomunitat del la 
Ribera Alta;  Pilar Pérez, directora del departament d'educació ambiental del Consorci de la Ribera. 
 
 
1.2. Publicació del material generat en les jornades en la web i xarxes socials  del Consorci, PATER i entitats que formen 
part del PATER. 
 
 
ACCIONS FORMATIVES. 
2.1. Curs/taller  específic: 
Realització de 3 tallers formatius sobre la implementació i desenvolupament dels ODS: participació plena de la dona i igualtat 
d'oportunitats, treball decent i creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructura, producció i consums responsables. 
En la sol.licitud presentada i aprovada estava previst la realització de 2 cursos/tallers, però donat l’interés de la gent en estos 
temes hem considerat organitzar 3 tallers, un dels quals ha segut pagat amb fons propis de la Mancomunitat. 
El primer taller es va realitzar el 6/10/2022, aquest taller va tractar de “Com implementar els ODS “ dirigit a tècnics 
d’adminsitració local i empreses. 
Taller toric-pràctc on es plantejaven casos pràctics d’implementació de determinats ODS, metodologies, ferramentes i 
indicadors de seguiment. 
L’encarregat de dur a terme aquest taller va ser Juan Tormo, tècnic de l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna, responsable 
dels plans de movilitat sostenible i Agenda 2030. 
Aquest taller va realitzar-se de manera presencial, donada la metodologia d’impartició , eln la que es va treballar per grups de 
treball. 
Al taller es van inscriure  46 persones , de les quals van asisitir 35 persones.  
 
 
El segon taller es va realitzar el 14/10/2022, aquest taller va tractar de “taller de Eficiència i sostenibilitat en la gestió de 
residus. El sistema PaP.” 
El taller va ser impartit pels experts en la implantació de sistemes d’alta eficiència en la recollida selectiva de residus: 
Jordi Baucells Colomer 
Anna Bonvehí Falip 
Elena Roca Caro  
En el desenvolupament del taller es va donar les eines necessàries perquè, el personal tècnic municipal i els càrrecs de les 
administracions locals, pogueren afrontar el repte de gestionar els residus municipals amb una visió d’eficiència i sostenibilitat. 
Aquest taller va realitzar-se de manera presencial, donada la metodologia d’impartició , en la que es va treballar per grups de 
treball. 
Al taller han assistit 28 persones de les 32 inscrites.  
El tercer taller es va realitzar el 21/10/2022 aquest taller va tractar de “la gestió de fons europeus en ODS.” 
El taller va ser impartit per Carmen Herrero Pardo, cap del servei de promoció econòmica, ocupació, comerç i projectes 
europeus de l’ajuntament d’Alzira i Directora d'Alzira OnEurope; 
Aquest taller va realitzar-se de manera presencial i en linea, a través de la plataforma zoom. 
En el desenvolupament del taller es va donar les eines necessàries perquè, el personal tècnic municipal i els càrrecs de les 
administracions locals, pogueren trobar informació sobre programes, ajudes i subvencions europees per a implementació i 
gestió dels Ods en tots els àmbits d’empresa i administració local. 
Al taller han assistit 30 persones (de les 34 inscrites) de manera presencial i 15 online, en total 45 persones.  
 
2.2. Visita estudi: 
Com complement a la jornada i tallers realitzats, es va programar una visita a experiències que siguen bona pràctica en 
implementació i desenvolupament dels ODS: participació plena de la dona i igualtat d'oportunitats, treball decent i creixement 
econòmic, indústria, innovació i infraestructura, producció i consums responsables. 
L'entitat elegida amb experiència de gestió d'aquest tipus a sigut la Mancomunitat de la Plana, Vic (Barcelona). 
En un principi, tal i com es detalla en la sol.lictud presentada i aprovada, estava previst que participaren 10 persones en la 
vista estudi, però donat l’èxit de les jornades i tallers realitzats i l’interés de les persones participants en finalitzar l’itineri 
formatiu visitant bones pràctiques per a possar-les en pràctica en el seu territori, van participar 21 persones. Per tant, 
incrementant-se el pressupost previst i per tant la despasa realitzada en aquesta actuació. 
Juntament amb els tècnics de la Mancomunitat de la Plana, es va estudiar els objectius de la jornada i tallers organitzats per a 
aquesta formació i es va realitzar la programació de la visita a les experiències de la Mancomunitat de la Plana. 
La col·laboració va donar com a resultat la següent programació: 
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OBJECTIU VISITA 

 Conèixer experiències de projectes d’èxit en l’àmbit del model comarcal de la triple sostenibilitat: econòmica, social i 
mediambiental. 

 Visitar empreses comarcals amb projectes que desenvolupen pràctiques d’economia circular, social i mediambiental 
responsables. 

 

PROGRAMA 

 
Dia 17  Viatge des d’Alzira a Vic  
 
16.00h Sortida d’Alzira 

 
Dia 18  Visita a experiències de la Mancomunitat de la Plana, Vic (Barcelona) 
 
09.00h Sortida de l’hotel 

 
09.15h Recepció a La Mancomunitat La Plana. Sr. Pere Medina i Serrahima, President de La Mancomunitat La Plana. 

 
09:30 – 13:30h Model de gestió de recollida i tractament de residus, tecnologia i perspectives de futur. A càrrec de Francesc 
Molist i Carles Salvans. 

 
Com fem polítiques actives d’ocupació des de la Mancomunitat la Plana? El Servei de Desenvolupament Local a càrrec 
d’Aloma Terradellas Riera 
Presentació del Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar d’activitats forestals a càrrec de Mariona Bigas Montaner 
Programa Treball Talent i Tecnologia a càrrec de l’equip SLO 
Acompanyaments ACOL a càrrec de Francesc Torres Bozzo 
Presentació Guia de llenguatge no sexista i inclusiu a càrrec de Bet Pol Montmany 
16.30h-18.30h Visita àrees d’emergència de residus. L’evolució tecnològica i control d’accés. A càrrec de Francesc Molist i 
Carles Salvans. 

 
Visita Instal·lacions de tractament de residus (planta de selecció d’envasos lleugers paper i cartró, planta de compostatge i 
transferència fracció resta), Infraestructures d’economia circular. A càrrec de Francesc Molist i Carles Salvans. 
Visita a les instal·lacions d’Estella Montseny, espai de formació del PFI d’Auxiliar d’activitats forestals. 

 
Dia 19 Viatge des de Vic a Alzira  
 
08.15h Sortida de Vic 
 
El programa s'ha complit totalment, amb ajustos d'horaris per l'allargament en alguna ponència, però desenvolupant tots els 
continguts. 
Les persones que assistiren a la visita d'experiència formaren part dels inscrits als tallers realitzats amb anterioritat. 
En aquesta experiència s’ha creat una xarxa de contactes entre tots els participants, com són els representants d’entitats 
públiques, agents socials, tècnics municipals, etc. i també en els representants i tècnics de la Mancomunitat de la Plana, que 
promourà un intercanvi d’informació i sinergies en un futur. 
 
 

3. La Ribera i Europa. Gestió i coordinació de fons europeus . Programes ERASMUS +. 
 
 

NETWORK FOR A DYNAMIC ACTORS INVOLVED IN THE TRANSITION OF COMPETENCES IN THE ENERGY FIELD 
FACING LEARNING CHALLENGES IN EUROPE.  ERASMUS +. 
El projecte pretén donar soport al sector energètic a la seua adaptació als nous objectius i reptes que comprenen la transició 
energètica que s'està produïnt a Europa. El projecte contribuirà a aquest objectiu mitjançant l'adaptació de la formació i les 
rutes de capacitació de personal per a cobrir les expectatives / necessitats de llocs de treball del sector energètic a les noves 
exigències i  paper que fa a l'energia sostenible (energies renovables i l'eficiència energètica). 
Creació de programa formatiu de nous jaciments d’ocupació en energies renovables i alternatives. Projecte seleccionat com a 
BONA PRÀCTICA  per la Comissió Europea. 
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality. ERASMUS +. 
Té com a objectiu establir els beneficis o possibles beneficis de l'educació per a persones desocupades adultes, per a la 
creació d'ocupació i la inclusió social, a través de la creació d'empreses. El projecte implica 7 socis del Regne Unit, Itàlia, 
Portugal, Eslovàquia i Romania. El seu principal objectiu són les dones desocupades, amb problemes d'ocupabilitat. 
 
Creació de programa formatiu per al foment d’empreniment social per a dones.  

 
NEXT DOOR  (ERASMUS +) té com a objectiu promoure el capital social dins dels veïnats, fomentant la protecció de 
ciutadans d’edat avançada i augmentar els seus nivells d’autoestima i qualitat de vida. 
Creació de programa formatiu per a la participació de persones majors en la societat. 
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 PROMOCIÓ TURÍSTICA          

 Edició de material promocional 

Les actuacions dutes a terme de promoció turística relatives a disseny, contingut i edició de material. En concret la 
actualització del fullet de senderisme amb la nova imatge i marca de la Ribera de Xúquer. S´ha finalitzat la actualització  en 
format digital un fullet i un plànol que conté informació actualitzada de les rutes de senderisme homologades en la Ribera  
S´ha traduït , maquetat  en  Anglès el fullet de cicloturisme. 
Ambdues publicacions es poden trobar en: https://riberaturisme.es/publicaciones/?lang=ca  
1.2  Assistència a fires:FITUR 
Es va assistir a Fitur els dies 20 i 21 de gener. Les principals activitats en la fira van ser: les reunions en diverses empreses 
majoristes de viatges per presentar el catàleg de productes turístics de la Ribera. La presentació del Camí natural de la via 
verda Antic Trenet i la assistència a xarrades sobre tecnologia i sostenibilitat i sobre Fons Europeus per a Turisme. 
     
1.3 Màrqueting digital 
 La importància de les xarxes socials es evident en el sector turístic. La Ribera de Xúquer està present en les xarxes 
socials: Facebook Twitter i Instagram.  
Es realitzen publicacions diàries en estes xarxes sobre els recursos de la comarca i les actuacions en matèria de turisme que 
es realitzen a la comarca tant si estan dutes a terme pel Consorci com per altres municipis. També es publiquen continguts 
sobre els esdeveniments inclosos en la agenda cultural comarcal  Tot Cultura: culturals, esportius , gastronòmics, etc.   
S, ha dissenyat un perfil específic en Facebook i Instagram per al Descens del Xúquer. 
https://www.facebook.com/descensdelxuquer  
1.4  TOT CULTURA: agenda cultural comarcal  
Seguiment dels esdeveniments que pengen els diferents ajuntaments i recordatori per a que  pengen informació. Difusió dels 

events culturals mitjançant les nostres xarxes socials .La agenda presenta diferents apartats depenent de la temàtica del 

esdeveniment: Teatre, Cine, Música, Gastronomia, Rutes, literàries, experiencials,exposicions, festes i altres. La agenda està 

ubicada en la web turística de la comarca: Tot Cultura - Agenda cultural comarcal  

2.- PROJECTES DE TURISME 
2.1 PROJECTE DINAMITZACIÓ DEL RIU  RIU XÚQUER: 
La finalitat és que el curs fluvial del Xúquer es converteixi en un eix de desenvolupament turístic que una i cohesioni un 
territori molt extens. El desenvolupament d'actuacions vinculades a el Riu Xúquer és una oportunitat per aconseguir una 
ordenació global i integral d'aquest riu com a eix vertebrador de un territori ric i heterogeni a més de potenciar el 
desenvolupament sostenible d'un territori. 

 Suport a la presentació i arranc del projecte CANYA A LA CANYA 
Coordinació per a la presentació i preparació del projecte així com a la posada en marxa de les primeres accions 
d´inici . Coordinació i comunicació del projecte. Aprovats: 4.208.549,16€ total projecte, Consorci: 3.642.728,00€ 

 
▪  Rehabilitació de la vorera del riu Xúquer: eliminació de la canya 

Gràcies a la col·laboració amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el Consorci de la Ribera, continuem enguany 
restaurant la vorera del riu en diferents termes de la Ribera. Enguany s´han rehabilitat dos trams de riu en les poblacions de 
Sueca i Antella.  

  Projecte Descens del Riu Xúquer  
  
En 2022 es va celebrar la seua 60a edició els dies 4 i 5 de juny de 2022, batent rècord de participants, amb un total de 335 
piragüistes entre les modalitats esportiva i popular. 
Enguany s´ha comptat en el suport econòmic de Presidència de la Generalitat, de Turisme València (Diputació de València), 
Caixa Rural i les aportacions del Ajuntaments de : Algemesí, Sueca, Alzira, Polinyà de Xúquer, Albalat i Riola va  
La col·laboració amb els 4 clubs de piragüisme de la comarca ha estat fonamental per a poder dissenyar i executar la prova 
amb la professionalitat que esta requerix.  
Tres etapes i un recorregut total de 35,5 quilòmetres en la modalitat  competitiva i dos descensos populars de 5 i 6 
quilòmetres dividits en dues jornades, van ser els ingredients principals d'aquesta travessia fluvial que enguany que ha batut 
el seu rècord de participació amb un total de 335 palistes - 185 en la modalitat competitiva i més de 150 en la popular - que 
durant dos dies van recórrer el riu Xúquer i van gaudir del característic paisatge de La Ribera. 
Dos jornades / 3 recorreguts / 35,5 km 
Sumacàrcer - Antella 9 k //Algemesí - Polinyà - Algemesí 13 //Sueca - Riola - Sueca - 10 km 
La modalitat competitiva del Descens del Xúquer va comptar amb la participació de 185  palistes de 21 clubs de tota 
Espanya, des de Lugo a Sevilla, passant per Castelló, Múrcia, Mèrida, Madrid o Catalunya i per descomptat amb una 
important representació de clubs de La Ribera, que van mesurar forces en les modalitats K1 i K2, C1 i C2, amb premis en 
metàl·lic per als vencedors. 
Participants excepcionals   
La modalitat competitiva va comptar amb participants d'alt nivell de tot el territori nacional com Estefanía Fernández, 
recentment coronada vencedora de la II Copa del Món en Poznan, que es va fer amb la victòria en K2 al costat del seu 
company del club C.P. Iutxanam de Mèrida, David Flecha, un altre habitual en els podis nacionals. 
El president de la Federació Espanyola de Piragüisme, Javier Hernanz, tampoc va voler perdre's la cita, així com Juan Carlos 
López de Villalobos del club Els Tritons del Pisuerga, un veterà que compta amb diversos títols de campió d'Espanya; Albert 
Corominas del CN Banyoles, o la juvenil Lidia Zorzona, del Scooter Club d'Algemesí, que també compta amb un campiona. 
La modalitat popular del Descens del Xúquer també incorporava enguany un important novetat: l'ampliació del descens 
popular a dues jornades que van esgotar totes les places disponibles. El dissabte al matí partia des de Sumacàrcer el primer 
dels descensos populars, superant els 60 participants, que van completar un recorregut de 6 km fins a Antella a bord de 
caiacs i paddle surf, gaudint de les aigües transparents i el bon clima de la jornada. 

https://riberaturisme.es/publicaciones/?lang=ca
https://www.facebook.com/descensdelxuquer
https://riberaturisme.es/actividades/
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 Turisme i Sostenibilitat  
La prova va posar en valor el riu Xúquer com a lloc de gaudi i pràctica esportiva, sense perdre de vista la sostenibilitat. Al 
mateix temps, va destacar aquest element natural que travessa la comarca com a eix vertebrador i pol d’atracció turística en 
ell conflueixen esport, oci, agricultura i gastronomia.  
 
En Novembre s´han dut a terme les primeres reunions d´arranc per posar en marxa la edició 61 de la prova que es pretén dur 
a terme en juny de 2023.  
 
 
2.2 GASTRORIBERA KM 0:VI Edició de gastro ribera km0 : Jornades Gastronòmiques Comarcals.  
Jornades basades en els productes i els plats típics de la nostra comarca així com a visites a productors que incloguen una 
experiència, rutes gastronòmiques, Show Cooking, classes magistrals amb cuiners reconeguts, recuperació de productes, 
concursos de receptes i altres activitats.  

 JORNADES GASTRONÒMIQUES  ESCOLES DE CUINA: 
El dia 24 de Novembre es va realitzar la jornada de cuina «el millor de cada casa» en el centre formatiu IES 
LLOPIS MARI de Cullera. Un total de 20 alumnes van assistir a esta jornada en la que es van realitzar un intercanvi 
de coneixements, receptes i tècniques culinàries tant per part dels alumnes com dels professors de cuina . Accions 
de la jornada: 
1.- Xarrada per part de AVA ASAJA, per tal de donar a conèixer i explicar la importància de consumir productes de 
proximitat , es va mostrar un mapa dels productes de la comarca.  
2.- Show cooking per mostrar  els plats i les postres que des de cada Ajuntament estan promovent se.  

El dia 27 de Novembre s ha cel·lebrat la Trobada/mercat en la placeta del Pla d´Algemesí  

 « EL MILLOR DE CADA CASA»  

En esta edició han participat els ajuntaments de Catadau en el seu característic Arròs en fesols i naps , mitjançant  
un reconegut cuiner del municipi d ´Algemesí s´ha realitzat un show cooking de 4 arrossos en paella  al foc de 
llenya : paella Valenciana, arròs al forn en apella, arròs en carxofes i faves i arròs d´anguila i carabassa. En tots 
estos plats s´ha utilitzat arròs de la D.O. de l´arròs de València, així com productes de proximitat.  

 SHOW COOKING SUPRA -PROVINCIAL:  

En el marc de la trobada/mercat es van realitzar 4 show cooking de tapes innovadores en producte local . Es 
tracta d´un concurs en el que van participar 4 centres formatius de cuina : IES LLOPIS Marí de Cullera, San 
José de Calassanç d´Algemesí, CIPFP Dénia, i el Col·legi Ave María de Penya Roja de València.  Les tapes 
van ser cuinades en directe amb explicació de cada un dels ingredients i tècniques culinàries utilitzades en la 
elaboració. El vencedor del concurs va ser el Col·legi AveMaría de Penya – Roja de València,amb la seua 
‘popieta sobre taronja’, una tapa amb el llenguado com a protagonista. La segona posició ha sigut per al 
Col·legi San José de Calassanç d'Algemesí amb el seu ‘tac de formatge amb caviar de cítrics’, mentre que la 
tercera i quarta posició, respectivament, han sigut per al ‘con cruixent de carabassa amb formatge vegà farcit 
de figues’, creació del CIPFP Dénia, i el ‘ou fregit trufat amb moniatos’ de l'IES Llopis Marí de Cullera, tots dos 
amb emplatats espectaculars.  

3. MERCAT DE PRODUCTES DE PROXIMITAT 

El mercat de productors va aconseguir el seu objectiu de donar a conèixer els productes de la nostra terra . En ell 
van donar a  conéixer de primera mà els productes de Narancello,licor de taronja, Naranjamanía, productes 
ecològics de la terra, formatges i embotits de la formatgeria Brenda Escrivà d'Alzira,salses de Laverdi Gurmet, els 
vins i vermuts de Celler de la Muntanya, mel i melmelada d'elaboració pròpia de 10 Eixams i  granissats de fruita 
ecològica de Granny. Així mateix també estigueren presents,Denominacions d’origen protegides de productes no 
vínics regulades en el Reglament (UE) 1151/2012 que fon:la D.O. Kaki de la Ribera i la  D.O Arròs de València.Tots 
els productors van realitzar degustacions variades on les persones van poder provar i comprar els seus productes. 
 

2.3 Entrecomarques 
Després de dos anys d´inactivitat del programa de visites guiades s´ha reprès de nou el programa de rutes guiades. Esta 
edició compta en la participació, a més de les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa, en  les següent Mancomunitats de les 
províncies de València i Alacant: Mancomunitat de la Vall d´Albaida , Mancomunitat de la Safor ,Mancomunitat de la Costera, 
Mancomunitat de la Canal de Navarrés,Mancomunitat de l´Alcoià i el comtat. Entrecomarques 2022 tingué una duració de 4 
mesos , 16 caps de setmana amb una variada proposta de experiències i rutes. Este programa s´entén com una acció de 
difusió per a donar a conèixer la nostra comarca, recursos i municipis. Enguany li hem donat un aire renovat, un format que 
aposta pel turisme de qualitat que pretén  enfortir el teixit empresarial.  El programa compta amb amb experiències i rutes de  
turisme actiu, cultural i gastronòmic, proposades per les empreses turístiques que operen en la nostra comarca i estarà 
finançat per cada una de les entitats participants, oferint així visites a preus més populars. 
Es tracta d´una prova pilot que millorarem cada edició amb noves experiències en les que estem oberts a les seues propostes 
per tal de dinamitzar el turisme en La Ribera de Xúquer . 
Per a esta iniciativa s´ha treballat conjuntament en la Associació Valenciana de turisme Rural Xúquer. Esta associació ha estat 
la organitzadora de cada una de les rutes/experiències a la Ribera incorporant innovació al programa on s´han desenvolupat 
activitats d´allò mes divers com: rutes cicloturístiques, passejos en Padel surf en mar així com en riu , rutes agriturístiques 
entre d altres.  
S´han contractat espais en mitjans comarcals. locals i provincials per a donar a conèixer este programa ( El sis Doble, Ribera 
Express i Onda cero)  
 
2.4 Implementació SICTED 
Formació per a la implementació del sistema de qualitat turística en Destí: SICTED. Coordinació del 
projecte i execució de les diferents accions per a que les empreses adherides es puguen distingir. Un total 
de 14 empreses passen a distingir-se en 2022. 
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3.- PROJECTES EUROPEUS 
 

3.1. ERASMUS+: ESCAPE2 
 

El Consorci de la Ribera es el coordinador de este projecte . 
Objectius:  
Desenvolupar una estratègia comuna utilitzant la informació dels països socis que es dirigeixen a les regions rurals riques en 
paisatge i patrimoni i fomentar la cooperació entre els actors locals, nacionals i internacionals. Així, el projecte desenvoluparà 
una xarxa que permeti l'intercanvi de bones pràctiques per al desenvolupament del turisme rural, augmentant les 
competències dels agents de les comunitats destinatàries. 
ESCAPE2: Activitats i resultats 
Recollir dades nacionals per a la creació d'una estratègia internacional de turisme rural  
Aquesta activitat pretén recollir les millors pràctiques dels territoris implicats, els interessos i les necessitats dels actors locals 
per a adaptar el pla d'acció que conduirà al desenvolupament de l'estratègia.  
Elaborar una estratègia comuna per al progrés del turisme rural 
Mitjançant la participació dels agents locals i nacionals i dels operadors econòmics, els socis dissenyaran una estratègia 
comuna que enriquirà les capacitats dels agents locals per a augmentar els beneficis del turisme rural. 
Dissenyar un CURS EN LÍNIA "Com establir una ESTRATÈGIA d'alta qualitat" per al turisme rural 
El curs destacarà la importància d'una "estratègia d'alta qualitat" per al turisme rural i el seu important paper en el creixement 
econòmic d'una regió. 
 Socios: 
Consorci de la Ribera, Spain //Meridaunia, Italy//Momentum Marketing Services, Ireland//New Edu n.o, Slovakia//Agritour LTD, 

Bulgaria////Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, Portugal//Asociatia European Association for Social 

Innovation, Romania//Athens Lifelong Institute, Greece//Kadin ve Genc Girism Merkezi Dernegi – Woman and Young 

Entrepreneurship Centre Association, Turkey 

 
3.2: DIGITOURISM redacció del projecte que ha estat aprovat i que es posarà en marxa a partir de desembre de 2022. 
Socis del projecte, Lider: Ajuntament d´Ontinyent//Consorzio Scuola Comunità Impresa, Italia i Tourist Authority of 
Koprivnica, Coracia  Aprovat:60.000€ total projecte 
 
3.3: AGRITOUR Redacció de projecte com a coordinadors. Socis: Shannon university Ireland//Momentum Ireland 
//Agriculture Association Valence Spain Malvesia VET centre Spain// Chamber Commerce Valencia Spain//Polytechnic 
Torino Italy//Fondazione Nazionale Carlo Collodi//Denmark Telewander//Chile Tech M. University//Turkey Atartuk 
University //Costa Rica Canton de Upala 
Pressupost: 1.000.000 € Resolució gener 2023. 

 
4.- TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS  
 
S´han tramitat i justificat les següents subvencions amb la redacció del seu projecte corresponent 

 SERVEF: subvenció per al manteniment dels agents de desenvolupament local .Import: 14.700 
€ 

 Pla de sostenibilitat turística ordinari- Conselleria Turisme 

 Pla de sostenibilitat turística extraordinari -Conselleria Turisme 

 Premis Emprén Esport – Fund. Trinidad Alfonso  Import:15.000 € 

 Projecte Gastroribera Conselleria Agricultura Import: 3.000 € 

 Projectes turisme: Gastroribera, descens del Xúquer, actualització fullets, Entrecomarques – València Turisme 

ajudes Diputació Impulsem turisme Aprovats: 7.918,55€ i 8.597,29€ 

 PRESIDÈNCIA GENERALITAT Projecte Descens del Riu Xúquer. Import: 6.000€ 
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Projecte #Algemesí Camina a l’Escola  

 

Les activitats realitzades en  2022 per a l’Ajuntament d’Algemesí en aquest projecte de rutes escolars segures són: 

 Seguiment de la campanya de conscienciació: 5 xarrades als alumnes de 5é i 6é en els centres escolars (Ribalta i 

María Auxiliadora). Gener 2022. 23 xarrades en total des de novembre 2021 a gener 2022. 

 Disseny de material de difusió: jupetins per al grup de voluntaris de l’Algemesí Camina, cartells del Bus a Peu i nous 

adhesius per als comerços. Febrer-Març 2022. 

 Repartiment adhesius i xarrades pels comerços. Maig 2022. 

 Qüestionaris de mobilitat a tots els alumnes d’infantil i primaria. Maig-juny 2022. 

 Anàlisis dels qüestionaris. Juny-juliol 2022. 

 Informe Final Valoració Campanya de Conscienciació. Juny-Setembre 2022. 

 Presentació de l’informe als centres educatius. Setembre 2022. 

 Assistència tècnica a l’Ajuntament d’Algemesí per a la Justificació a l’IDAE de la subvenció a l’Ajuntament 

d’Algemesí. Setembre-desembre 2022. 

 

Paratges 22 

 

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

Ribera de Xúquer que es va iniciar en 2017. En el 2022, s’ha portat a terme la quinta edició d’aquest programa. En el 2022 el 

programa va constar de 14 dies de rutes (al matí) repartits en 7 caps de setmana des del 15 d'octubre al 27 de novembre.  

L'hora d'inici de la ruta era a les 10:00 h del matí des de la porta de l'ajuntament corresponent i finalitzava a les 13:30 h. Els 

paratges visitats es trobaven dins dels municipis de: Algemesí, Corbera, Favara, Riola, l’Alcúdia, Alzira, la Barraca d’Aigües 

Vives, Alfarp, Turís, Càrcer, Manuel, Sueca i Polinyà de Xúquer. Per motius de pluges dos rutes es varen posposar, acabant el 

programa el 10 de desembre amb Turís. Es va fer com a material de difusió, tríptic i pòsters. En aquesta edició per tal d’ajudar 

a les famílies amb el tema de l’inflació el programa va tornar a ser gratuït.  

El programa va tindre molt bona acollida per part del públic, omplint-se totes les rutes i havent de crear llistes d’espera. En 

total van participar 665 persones. En comparació amb l’edició anterior on van participar 205 persones, el programa ha tingut el 

triple de participants, amb un increment de 460 persones. Es va fer difusió per la premsa local i per les xarxes socials del 

Consorci i les Mancomunitats. A més a més es va estar control·lant el registre de participants per tal de control·lar l’aforament 

a les rutes. 

Projecte Life Terra Ribera 

 

 El projecte Life Terra Ribera és una iniciativa europea que pretén plantar i monitoritzar 500 milions d’arbres, un per i per a 

cada europeu, per a 2025, inspirant així a la societat per a l’acció climàtica.  

Aquesta col·laboració amb l’iniciativa europea s’està portant endavant conjuntament des de l’àrea d’Educació Ambiental del 

Consorci de la Ribera i els corresponents departaments de joventut de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i la Mancomunitat 

de la Ribera Alta. Per a poder fer jornades de plantació cal fer recerca de terrenys i captació de persones joves de la Ribera.  

Durant l’any 2022 s’han fet les següents activitats: 

 Reunions amb tècnics del projecte Life Terra per a estudiar l’organització de plantacions per a l’any 2022 en 

Montserrat i Sollana. 

 Jornades de plantació en Montserrat (31 gener, 3 febrer, 24 febrer i 1 març). 

 Jornada de plantació en Sollana (16 Març). 

 Gestions per vore si s’organitza alguna altra jornada de plantació en 2023. 

Ruta del Medi Ambient 

 

Degut a la situació produïda pel Covid-19 durant el curs 2021-22 no es podien visitar les instal·lacions incloses en el 

projecte “La Ruta del Medi Ambient”. Per al curs 2022-2023, ja es poden tornar a fer visites. Així, es va fer difusió de la Ruta 

del Medi Ambient entre els centres educatius. Ja hi han dos rutes programades per a 2023.  
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Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 

Del 19 al 23 de setembre, es va organitzar la XVI Setmana de la Mobilitat Sostenible de la Ribera. Aquest esdeveniment 

està emmarcat en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Dins d’aquest marc, es va fer el dia 23 de setembre una 

activitat de foment del Bus a Peu en Sollana.  A més a més es va fer difusió del Dia Saludable, la Campanya Europea i del Dia 

Sense Cotxes per les Xarxes socials. 

La Campanya del Dia Saludable consisteix en afegir al Dia de la Fruita, que ja es fa a les escoles, una component de salut 

i mobilitat sostenible com es el de potenciar des de les escoles que els alumnes vagen eixe dia a peu o en bici. Estan portant a 

terme la Campanya del Dia Saludable 37 centres escolars de 19 municipis.  

Agenda Cultural TOT CULTURA 

 
L’Agenda “Tot Cultura” es va publicar a finals de març de 2018 en la pàgina web www.riberaturisme.es. El 

funcionament de l’agenda és el següent: els tècnics responsables dels ajuntaments en un formulari incorporen les dades dels 

events que volen publicar. Les categories de les que disposen son: activitats literàries, cinema, trobades, experiencial, 

exposició, fira, festes, gastronomia, música i altres. Els events es poden vore per categories i també com a calendari. 

Posteriorment, des del Consorci es revisa la informació pujada pels ajuntaments i es publica. Des del seu inici s’han publicat al 

voltant de 845 events i participen 30 ajuntaments: Albalat de la Ribera, Alberic, Algemesí, Almussafes, Alzira, Beneixida, 

Benifaió, Benimodo, Carlet, Catadau, Corbera, Cotes, Favara, Gavarda, Guadassuar, La Pobla Llarga, Llaurí, Llombai, 

Manuel, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Riola, Sant Joanet, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, El Perelló i La Barraca. Enguany 

s’han incorporat Carcaixent i Cullera. Així mateix s’envia recordatoris mensuals als tècnics de contacte dels ajuntaments. 

Assistència tècnica a municipis 

 
Durant l’any 2022 s’ha continuat amb l’assistència tècnica a la Mancomunitat de la Ribera Baixa i als seus municipis. Així s’ha 

portat a terme les següents accions: 

 

 Assistència i gestió administrativa de l’expedient de  Plans de Mobilitat Urbana Sostenibles presentat a la 

presentació a la Diputació de València en desembre 2020. Ajuntaments que participen: Albalat, Benicull, Corbera, 

Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya i Riola. 

 Assistència  i gestió administrativa de l’expedient de instal·lació de plaques fotovoltaiques presentat al IDAE. 

Ajuntaments que participen: Albalat, Favara i Polinyà de Xúquer. 

 Gestió administrativa de l’expedient Impulsem Turisme. Subvenció concedida per la Diputació de València a la 

Mancomunitat de la Ribera Baixa.  

 Assistència i gestió del subministrament d’energia elèctrica de la Mancomunitat de la Ribera Baixa per al seu pas a 

mercat lliure. 

Estudi de Transport de bus interurbà per als cicle formatius i batxillerat 

 

En 2021 la prospectora de FP de la Ribera de la Conselleria d’Educació, Maribel Navarro, es va posar en contacte amb l’Area 

d’Educació Ambiental per tal de portar a terme una acció similar a la de la Mancomunitat de l’Alcoià on disposen d’un autobús 

per tal de portar als estudiants de Cicles Formatius als centres educatius de la Mancomunitat on imparteixen els cicles. 

Aquesta mesura seria molt beneficiosa per tal de reduir l’impacte ambiental dels vehicles privats i a més ajudaria a evitar la 

despoblació en el mon rural. 

En el 2022 gràcies al projecte europeu ELP-Transport on s’havien de fer pràctiques i a una estudiant en pràctiques de 

Geografia ha pogut fer-se un Estudi de transport de les línies de bus interurbà de la Ribera per a facilitar l’accés als estudiants 

de cicles formatius i batxillerat. Juny-Desembre 2022. Aquest estudi s’ha plantejat des del punt de vista de quines línies de 

transport regular ja existent s’haurien de reforçar per tal de facilitar els transport a l’alumnat del diferents centres educatius. 

S’ha tingut en compte tant els cicles formatius com el batxillerat, donat que ambdós nivells no disposen de transport per part 

de Conselleria al no ser una etapa obligatòria. 

Com a resultat de l’estudi s’han proposat 26 mesures de millora de la xarxa pública d’autobusos interurbans de La Ribera. A 

més es recomana la creació de l’Area de Taxi de la Ribera i la introducció de les noves tecnologies per a reduir el temps de 

durada de cada parada. Finalment es proposen 15 possibles rutes per a portar a l’alumnat als diferents centres educatius de la 

Ribera mitjançant serveis discrecionals.    

Programa Ecoconsells en A punt Radio. 

 

Durant l’any 2022 s’ha iniciat una col·laboració amb el programa Ecosfera del Rall d’A punt Radio. Així l’Àrea d’Educació 

Ambiental prepara un ecoconsell cada setmana en temes d’aigua, residus, energia, producte local  km0, mobilitat sostenible,.. 

el qual envia gravat a la radio per a la seua emissió cada dijous al program. Posteriorment, el programa es torna a emitir el 

diumenge. Tenint per tant el doble d’impacte. En aquesta plataforma també s’ha fet difusió del programa Paratges i de la 

http://www.riberaturisme.es/
http://idae.ajuntaments/
http://idae.ajuntaments/
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Setmana de la Mobilitat Sostenible. Al voltant de 50 ecoconsells emitits i per tant al voltant de 100 impactes en els mitjans de 

comunicació. Gener-Desembre 2022. 

  

Projectes europeus 

 
ALTERNATIVA 

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA 

Departaments: Promoció Econòmica i Educació Ambiental 

Nom: The power of community through social entrepreneurship (ALTERNATIVA) 

Objectiu: El principal objectiu del projecte és formar a adults para adquirir i desenvolupar habilitats i competències 

necessàries per a obtenir un treball i convertir les seues idees de negoci en accions concretes mentre tenint en compte la 

sostenibilitat ambiental i el compromís amb la comunitat. 

Data d’Inici: 1 de setembre de 2019 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2021 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 20.456 € 

Subvenció UE: 20.456 € 

Socis: OWOP (Polonia, ONG-coordinadors), SYNTHESIS (Xipre, SME), EDUNET (ONG-Romania) i Consorci de la Ribera 
(Espanya).  

 

Activitats realitzades en 2022: 

 Metodologia de formació per a recolzar adults de grups vulnerables sobre temes d’economia social. 

 Manual de bones pràctiques de les bones pràctiques reunides pels socis del projecte.  

 Publicació en FB de  noticies relacionades amb emprendedurisme social que envien els socis, 1 noticies al mes per 

a publicar, a més de les relacionades propiament amb el projecte (reunions, manual,..). El Consorci és el 

responsable de la publicació en el FB del projecte. 

 Justificació final del projecte  Juliol -Octubre 2022.  

 Reunions online de seguiment del projecte, una reunió cada dos mesos. 

 Reunió presencial de Socis en Craiova (Romania-16 i 17 maig) i Byalistok (Polonia 13 i 14 juliol). 

 
 
EASE 

 

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA 

Departaments: Promoció Econòmica i Educació Ambiental 

Nom: Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (EASE) 

Objectiu: Aquest projecte té com a principal objectiu del projecte és formar a dones adultes vulnerables per a puguen 

desenvolupar habilitats i competències necessàries per a obtenir un treball mitjançant el emprendedurisme.  

Data d’Inici: 1 de setembre de 2019 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2022 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 36.411 € 

Subvenció UE: 36.336 € 

Socis: Youmanity Ltd (UK, ONG-coordinadors), APROXIMAR (Portugal, ONG), AMADORA INNOVATION (Portugal, Empresa 
Municipal), San Giuseppe (Italia, ONG), Slovenska Univerzitat (Eslovaquia, Universitat) i KMOP (Grècia, ONG) i Consorci de 
la Ribera (Espanya).  

 

Activitats realitzades en 2022 

 Realització d’un curs formatiu de 160 h a 15 dones. Desembre 21 fins a març 2022. 
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 Clausura i entrega diplomes a les 15 dones. 8 març 2022. 

 Realització del Manual del Curs en anglès i castellà. Març-Juny 2022 

 Manual d’implementació de plans d’empresa e implementació d’un plà d’empresa d’una de les alumnes del curs. 

Abril-juliol 2022. 

 Reunió de socis presencial en Lisboa en Abril 2022.  

 Jornada de difusió del projecte. 26 maig 2022. 

 Reunió final socis en Nitra (Slovakia). Juliol 2022 

 Justificació final del projecte. Juliol-octubre 2022. 

ESCAPE 2 

 

Entitat Coordinadora: CONSORCI DE LA RIBERA 

Departaments: Educació Ambiental i Turisme 

Nom: Supporting the Development of Transnational Thematic Tourism Strategy (Escape 2) 

Objectiu: El projecte ESCAPE2 aborda les necessitats específiques detectades en  les àrees: experiències relativament 
escasses o inexistents del turisme  rural com a productes integrats i oferta estructurada i política de  desenvolupament 
integrada / estratègia territorial centrada en el turisme com a element clau per al creixement econòmic; baix nivell de  
consciència sobre la potencialitat econòmica de les àrees rurals i tota  la cadena turística connectada. 

Data d’Inici: 1 de setembre de 2020 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2023 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 39.395 € 

Subvenció UE: 39.395 € 

Socis: MERIDAUNIA (Italy), MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED (Ireland), New Edu no. (Slovakia), AGRITOUR 
Ltd.(Bulgaria), APROXIMAR- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL (Portugal), ASOCIATIA EUROPEAN 
ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION (Romania), ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUT EASTIKI MI 
KERDOSKOPIKI ETAIRIA (Greece), Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi - Woman and Young Entrepreneurship Centre 
Association (Turkey) 

.  

Activitats realitzades en 2022 

 Informe intermedi del projecte. Gener-Febrer 2022. 

 Reunió de Socis en Italia. Gener. 

 Finalització del informe “Análisis de la situación del Turismo Rural a nivel europeo” en anglès i castellà. Gener-abril. 

 Realització mòduls formatius d’un curs de capacitació per a professionals de turisme de 140 h. Maig-octubre. 

 Webinar per a difondre el projecte i els resultats. 28 abril. 

 Reunió de Socis en Irlanda. Setembre. 

 Traducció dels mòduls formatius a castellà. Octubre-Gener 2023. 

 Informe econòmic i pagament als socis. Maig i octubre. 

 Realització de articles per a les xarxes socials de la Ribera i per a les del projecte Escape 2. 

Activitats a realitzar en 2023: 

 Reunió de Socis Presencials en Portugal (Febrer) i Grecia (Juny) i online (Abril). 

 Realització curs formatiu a 10 professionals del turisme. Febrer-Abril 2023. 

 Difusió del projecte en xarxes socials i webs. 

 Justificació final del projecte. Juliol-Octubre. 

 

ELP TRANSPORT 

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA 

Departaments:   Educació Ambiental i Promoció Econòmica 

Nom: Expert on Local Public Transport. Resources development for a transectoral and transnational innovative expertise. 
(ELP TRANSPORT) 

Objectiu: El projecte vol centrar-se en les necessitats de formació de transport  públic local sostenible (LPT) en àrees amb 

patrons d'ús de transport públic  local similars.  
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Data d’Inici: 15 de novembre de 2020 

Data de Finalització: 14 de maig de 2023 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 60.977 € 

Subvenció UE: 60.977 € 

Socis: Conerobus Service s.r.l (Itàlia, coordinadors), CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Xipre), CONSORCI DE 
LA RIBERA (Espanya), GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA 
POSLOVNO USPOSABLJANJE (Eslovenia), UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE (Itàlia), UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE VALENCIA (Espanya) i SVEUCILISTE U ZAGREBU (Croacia).  

 

Activitats realitzades en 2022 

 Disseny i desenvolupament de la plataforma de e-learning. Gener-febrer. 

 Acció formativa en Italia. Gener. 

 Traducció a castellà moduls formatius. Febrer-març. 

 Recerca d’estudiants per a fer la formació online. Febrer-març. 

 Recerca d’empreses de transport per a fer les pràctiques formatives de les persones participants en la formació. 

Febrer-març. 

 Curs formatiu a 4 estudiants. Abril-maig. 

 Pràctiques formatives en empresa transport de la Ribera (Franjen).Juny-juliol. 

 Curs formatiu a 1 estudiant. Novembre-Desembre. 

 Pràctiques formatives fent l’estudi de transport del bus interurbà de la Ribera. Novembre-Desembre. 

 Informe final avaluació del curs formatiu i les pràctiques formatives en empresa.  

Activitats a realitzar en 2023: 

 Finalització informe avaluació. 

 Conferència Final en València.  

 Justificació final del projecte. 

 

NEXT DOOR 

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA 

Departaments:   Educació Ambiental i Promoció Econòmica 

Nom: Fostering neighbourhood participation to protect and care for elderly citizens 

. (NEXT DOOR) 

Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure el capital social dins dels veïnats, fomentant la protecció de ciutadans d'edat 

avançada i augmentar els seus nivells d'autoestima i qualitat de vida. 

Data d’Inici: 1 de setembre de 2020 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2023 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 42.999 € 

Subvenció UE: 42.999 € 

Socis: AFEJI (França, coordinadors),  APROXIMAR (Portugal), CONSORCI DE LA RIBERA (Espanya),  MERSEYSIDE 
(Regne Unit), EASI (Romania),  ACEEU GMBH (Alemanya), ANZIANE E NON SOLO (Itàlia) i AMADORA (Portugal). 

Activitats realitzades en 2022 

 Articles per a la plataforma digital i la web del projecte.Gener-febrer. 

 Traducció del informe metodològic per a les accions participatives. Febrer-Abril. 

 Realització de mòduls formatius per a curs de capacitació dirigit a professionals de 35 h en anglès i castellà.Març-

octubre. 

 Jornada de difusió del projecte en Benimodo. Abril. 

 Activitat formativa en la Ribera per a 40 persones. Juny. 

 Activitats difusió projecte en Albalat de la Ribera, Favara, Polinyà, Corbera i Riola. Maig-Novembre.  
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 Curs formatiu de 35 h en format hibrid per professionals en contacte amb persones majors. 34 participants. 

Novembre-Gener 2023. 

 Reunió de socis presencial en Aveiro. Novembre. 

 Reunions onlines mensuals per a vore seguiment del projecte. 

 Justificacions periòdiques del projecte.  

 

Activitats a realitzar en 2023: 

 Finalització curs formatiu de 35 h en format hibrid per professionals en contacte amb persones majors. 33 

participants. 

 Acció formativa en Itàlia i Reunió final Projecte en França. 

 Jornada difusió final projecte. 

 
Recolzament en Projectes Europeus 
 
L’Àrea d’Educació Ambiental ha estat recolzant a les Mancomunitats de la Ribera Baixa i Ribera Alta en el projectes europeus 
BLIGS i Small Holders (Ribera Baixa) i PAS i Go Zero (Ribera Alta). Així ha participat en reunions de socis en Burdeos del 
projecte BLIGS i en Itàlia i Espanya del projecte PAS.  
 
 
Participació en Projectes Europeus 

 

Durant el 2022 la participació en  projectes europeus de l’Àrea d’Educació Ambiental ha sigut  la següent:  

Projecte Programa Coordinador Sol·licitud Resolució 

SMARLANDS ERASMUS+ Consorci de la Ribera  Març 2022 Denegada 

  

Digi-FABS ERASMUS+ Universitat de Munich Juny 2022 En espera 
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1. OBJECTIUS DE L’ÀREA D’ENERGIA PER A L’ANY 2022 

L’àrea de Projectes s’havia marcat els següents objectius per a l’any 2022: 
A. Fomentar els serveis dirigits als AJUNTAMENTS 
B. Promoció del PACTE DE LES ALCALDIES pel Clima i l’Energia, enfocant-se específicament amb la promoció 

de les COMUNITATS ENERGÈTIQUES. 

2. RESUM DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS DURANT 2022 

Les activitats més destacades desenvolupades durant l’any 2022 han estat les següents: 
 
OBJECTIU A: FOMENTAR ELS SERVEIS DIRIGITS ALS AJUNTAMENTS 
El principal objectiu ha estat desenvolupar iniciatives demandades pels ajuntaments de la Ribera, ajudant-los a optimitzar els 
recursos energètics i econòmics i, al mateix temps, generant una economia local (i per tant llocs de treball) basada amb 
sectors innovadors com són l’eficiència energètica i les energies renovables.  
 
Amb els projectes i serveis inclosos en aquesta la línia d’actuació es pretén desenvolupar actuacions que comporten una 
reducció de la despesa energètica municipal, al mateix temps que es promouen les energies renovables. Les accions més 
destacades dutes a terme amb aquest objectiu han estat les següents: 
 
 

I. SERVEI DE GESTORS D’ENERGIA 
En el marc d’aquest servei s’han desenvolupat actuacions dirigides a aconseguir una reducció de la despesa energètica 
municipal, al mateix temps que es promouen les energies renovables. Les accions més destacades han estat les següents: 
 
a) Execució del servei d’ASSISTÈNCIA ENERGÈTICA MUNICIPAL assessorant els ajuntaments en: 

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

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

 Realització de propostes de millores i modificacions en les instal·lacions municipals existents amb l’objectiu de reduir 
la despesa energètica del mateix; 
 
Com a complement a aquestes accions, existeix el servei d’OFICINA VERDA amb el qual es dona assessorament als 
veïns/veïnes, comerços i xicotetes empreses per ajudar-los a reduir la seua factura energètica, lluitar contra la pobresa 
energètica i millorar l’eficiència energètica. El servei d’Oficina Verda és opcional en el marc del conveni que estableix les 
relacions del servei d’Assistència Energètica Municipal. 
 
El servei d’Assistència Energètica Municipal s’està desenvolupant, a hores d’ara, als pobles de L’Alcúdia, Guadassuar, Alfarp, 
Alzira, Algemesí, la Barraca d’Aigües Vives, Montroi i Sueca. 
 
b) Contractació conjunta dels subministraments municipals d’electricitat amb energia 100% renovable. 
L’objectiu d’aquest servei es optimitzar al màxim el preu d’adquisició de l’electricitat contractada, al mateix temps que els 
ajuntaments de la Ribera consumien energia 100% renovable, per tant, energia considerada amb emissions nul·les de CO2.  
 
Al 2022 es va prorrogar l’acord marc de 2021 amb l’actualització de preus. Finalment es van adherir 7 ajuntaments de la 
Ribera a l’acord marc de compra d’electricitat 100% renovable. 
 
c) Actuacions de millora de l’eficiència energètica dels sistemes d’enllumenat públic municipal. El Consorci de 
la Ribera ha assistit als ajuntaments de l’Alcúdia, Manuel, Senyera i Alfarp amb les actuacions de millora de l’enllumenat 
mitjançant la realització de les auditories energètica, els projectes d’execució o la preparació de memòries tècniques per 
sol·licitar diferents línies de subvencions existents. 
 
d) Actuacions per la instal·lació d’energies renovables. El Consorci ha assistit a l’Ajuntament de Manuel, Polinyà 
de Xúquer i Favara amb el disseny i presentació de la subvenció al programa DUS 5000.per instal·lar diferents plantes 
fotovoltaiques en edificis municipals. A més  s’està assistint a diversos ajuntaments en l’execució d’instal·lacions fotovoltaiques 
en edificis públics. Concretament, a l’ajuntament de Manuel i Algemesí en el preparació dels projectes tècnics i i les tasques 
de direcció de les obres. 
 
e) Altres actuacions. El Consorci ha assistit a l’ajuntament de Manuel, Polinyà de Xúquer i Algemesí amb el projectes 
de rehabilitació energètica de diferents edificis municipals. 

 
II. SERVEI ‘SOSTRES FOTOVOLTAICS D’AUTOCONSUM A LA RIBERA DE XÚQUER’ 

 
Aquest servei pretén impulsar la instal·lació de plantes d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum en edificis 
municipals. Aquest projecte es recolza amb les ajudes de foment de l’Economia Baia en Carboni de l’IDAE. Els pobles que 
participen al projecte presentat a la Ribera Alta són: Alfarp, Algemesí, l’Alcúdia, la Barraca d’Aigües Vives, Montroi, 
Montserrat, Sant Joanet, Senyera i Sumacàrcer. Al projecte presentat a la Mancomunitat de la Ribera Baixa participen els 
següents pobles: Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer i Favara. 
 
A hores d’ara, una vegada dissenyades les instal·lacions i preparats els projectes tècnics, s’espera que en breu les 
Mancomunitats llancen els plecs de condicions per procedir a l’execució de les obres. En tot cas, les obres estaran finalitzades 
a l’estiu de 2023. 
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III. FOMENT DE LA COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ (CPI) 
 
Aquesta línia de treball persegueix la generalització de la metodologia de la compra d’innovació com a sistema per millorar els 
serveis públics, alhora que, s’impulsa el desenvolupament de solucions innovadores per part del sector privat, tot això amb 
l’objecte de millor la competitivitat del territori. 
 
Durant l’any 2022 s’ha estat desenvolupant 2 projectes subvencionats per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI). A 
Algemesí amb el projecte SMART BUILDING CPI per rehabilitar un edifici municipal de l’ajuntament i convertir-lo amb un 
edifici amb 0 emissions de CO2.  
 
Per altra banda, el projecte CEL LA RIBERA, per impulsar comunitats energètiques locals (CEL) mitjançant la compra pública 
d’innovació. 
 
 
OBJECTIU B: PROMOCIONAR EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA , ENFOCANT-SE ESPECÍFICAMENT AMB LA 

PROMOCIÓ DE LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES 
 
Mitjançant el present objectiu es pretén involucrar els ajuntaments de la Ribera i la ciutadania en general amb la lluita contra el 
canvi climàtic a través de la principal iniciativa voluntària engegada per la Unió Europea que és el Pacte de les Alcaldies pel 
Clima i l’Energia. 
 
En el marc d’aquest macro objectiu que persegueix reduir la dependència energètica de l’exterior, l’Àrea d’Energia ha ficat el 
focus principalment durant 2022 i també durant 2023 amb la promoció de les comunitats energètiques locals (CEL) als pobles 
de la Ribera. 
 
Amb aquesta finalitat es va a presentar un projecte anomenat OTC LA RIBERA (Oficina de Transformació Comunitària de la 
Ribera) per promoure entre els ajuntaments les CEL i assistir-los en tot el procés de disseny i implantació. 
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Coordinació: Sergi Machí Felici 

          smachi@manra.org 

Edició i disseny: Ernest Llorca Ulzurrun de Asanza 

          valencia@manra.org 

 

Materials aportats: 

 

Serveis Generals 

 

Gema Desantes 

          info@manra.org 

Rosa Isabel Grau Pérez 

          intervencio@manra.org 

 

Servei de Cultura i Formació 

Ernest Llorca Ulzurrun de Asanza 

          valencia@manra.org 

 

Servei ADEL 

Gema March Redal 

          gmarch@manra.org 

 

Oficina de Promoció i Ús del Valencià 

Ernest Llorca Ulzurrun de Asanza 

          valencia@manra.org 

 

Servei Medi Ambient 

David Salán Navarro 

          dsalan@manra.org 

 

Servei de Relacions Internacionals 

Gema March Redal 

          gmarch@manra.org 

 

Servei Digitalització Patrimoni 

Víctor Rey Calatayud 

          vrey@manra.org 

 

Departament de Joventut 

Joshua Alemany 

          jalemany@manra.org 

 

Serveis Opcionals. 

 

Gestió Mancomunada de Residus (env. lleugers i Pc) 

David Salán Navarro 

          dsalan@manra.org 

 

Equip SEAFI 

Verònica Boix Martínez 

          seafi@manra.org 

 

Agència d’Igualtat i Convivència  

Amparo Martínez Micó 

          pangea@ manra.org 

 

 

UPC 

Angel Vallès Llorente 

Fortunato Tapia Cascales 

          upc@manra.org 

 

Serveis Socials Generals  

Carlos Girbés 

          serveis_socials@ manra.org 

 

Servei d’Arxius. 

Mª Carmen Garrigues García 

          arxius2@manra.org 

Beatriz Mora Moya. 

          arxius3@manra.org 

 

Servei d’Informes Ambientals 

Àngela Esparza 

          aesparza@manra.org 

 

Servei Manteniment Informàtic 

Vicent Lloret Sananton 

          informatica@manra.org 

 

OMIC 

Gema March Redal 

          gmarch@manra.org 

 

Servei Franqueig Pagat 

Gema Desantes Llàcer 

          info@manra.org 

 

Gestió de exp. sancionadors. 

Noelia Girbés Calatayud 

          multes@manra.org 

David Salán 

          dsalan@manra.org 

 

Servei d’Animals Abandonats 

Laura Vicente Llorens 

          lvicente@manra.org 

 

Oficina Comarcal d’Habitatge 

Joana Aranda 

          och@manra.org 

 

Annex Consorci. 

 

Gema March (Promoció Econòmica) 

          gmarch@consordelaribera.com 

Graciela Olivert (Turisme) 

          turisme@consordelaribera.com 

Pilar Perez (Educació Ambiental) 

          pperez@consordelaribera.com  

Plàcid Madramany.(Energia) 

          pmadramany@consordelaribera.com 

 

Memòria 2022. Mancomunitat de la Ribera Alta - Alzira, gener 2022. 
Aquest document conté la compilació de part de la informació mes rellevant corresponent a l’activitat desenvolupada per la 
Mancomunitat de la Ribera Alta durant l’exercici 2022. La informació inserida en aquest document es correspon, llevat de 
possibles errades involuntàries, amb aquella que es troba recollida amb els distints expedients i estadístiques de seguiment de 
la Mancomunitat de la Ribera Alta. Aquesta memòria també està disponible en la web de la Mancomunitat de la Ribera Alta : 
www.manra.org 

mailto:upc@manra.org
http://www.manra.org/

