
INSTRUCCIONS DEL SERVEI DE MANTENIMENT, 
CONSERVACIÓ I GESTIÓ D’INFRASTRUCTURES I 

INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES 

 
 
 
 
1ª OBJECTE DEL SERVEI. 
 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis hi adherits el “Servei 
mancomunat de manteniment, conservació i gestió d’aquelles 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 infrastructura.  
 
Per a que una determinada infraestructura  o instal·lació pública concreta puga ser inclòs 
en este servei mancomunat, caldrà que s’adopte la corresponent resolució de 
presidència, d’acord amb allò previst en l’acord plenari de creació el servei, en la qual 
s’especificaran les peculiaritats o característiques concretes relatives al manteniment, 
conservació i/o gestió del recurs.  
 
Les peculiaritats o característiques concretes esmentades en l’apartat anterior seran 
elaborades de mutu acord entre els municipis concernits directament en la concreta 
infraestructura o instal·lació objecte del servei mancomunat. 
 

Els ajuntaments interessats s’adheriran al servei mitjançant Acord Plenari.  
 

 
2ª AMBIT DEL SERVEI. 
 
A este servei mancomunat de manteniment, conservació i gestió d’aquelles 
infraestructures i instal·lacions públiques es podran adherir tots els municipis que 
pertanyen a la Mancomunitat de la Ribera Alta.  
 
L’adhesió al servei pels ajuntament adherits s’ha de fer amb ànim de 
permanència, amb la pretensió de que l’atenció de la necessitat a la que es 
dirigeix el servei es faça de forma continuada en el temps.  
 
Si alguna de les infraestructures o instal·lacions implica a algun municipi que no 
pertany a la Mancomunitat, caldrà articular amb ell un conveni o altra figura 
jurídica escaient que regule les condicions en les que aquest municipi gaudirà de 
la  prestació del servei mancomunat. 
 
 
 
 
 



 
3ª IMPORT DEL SERVEI MANCOMUNAT. 
 
Els municipis que participen de la propietat o de l’ús de la instal·lació o 
infraestructura hauran de sufragar les despeses del servei. 
 
Per a cada instal·lació o infraestructura concreta s’establirà, d’acord amb els 
ajuntaments participants, el criteri a aplicar per al repartiment de costos.  
 
En el càlcul dels costos a repercutir als ajuntaments per al manteniment o gestió 
de les instal·lació o infraestructures, es descomptaran les subvencions o ajudes 
que la Mancomunitat puga aconseguir per a eixa finalitat.  
 
El pressupost anual del servei haurà d’aprovar-se de comptar amb el vist i plau 
de la Comissió de Seguiment del Servei, i es podrà revisar per ésta per a atendre 
les circumstàncies excepcionals que es puguen produir al lalrg de l’exercici 
pressupostari.  
 
L’import resultant s’aprovarà conjuntament amb els pressupostos anuals de la 
Mancomunitat, i serà objecte de la corresponent liquidació de la quota econòmica 
als ajuntaments participants. 
 
 
4ª COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SERVEI 
 
Un representant de cada municipi serà designat per a format part de la Comissió 
de Seguiment del Servei, la qual tindrà la funció de: 
 

– aprovar la proposta de pressupost  anuals i la seua revisió.  
– aprovar el pla  de gestió i les possibles millores a efectuar. 
– aprovar les normes/reglament d’ús de la instal·lació o infraestructura.  
– resoldre les possibles incidències  de consideració que es puguen produir.  
– el seguiment i control periòdic del resultat de  la gestió. 

 
 
5ª CAMÍ NATURAL DE L’ANTIC TRENET 
 
 
Inicialment es considera el Camí Natural de l’Antic Trenet com una possible 
infraestructura a mantenir i gestionar per la Mancomunitat.  
 
Els ajuntaments dels municipis corresponents hauran d’adherir-se al servei 
mitjançant el corresponent acord plenari, tot assumint les condicions previstes 
en estes instruccions. 
 
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. 
 
 



5.1. Vigilància i seguretat. 
 
La vigilància i seguretat serà realitzada per part del personal de la Mancomunitat, amb 
la col·laboració dels policies locals dels municipis, pels quals discorre el Camí Natural, i 
altres cossos de seguretat de l’Estat.  
 
S'efectuara la vigilància, identificació i denúncia d'usos prohibits en la via, segons 
ordenança reguladora d'ús i funcionament d'aquesta aprovada. 
 
A més, els treballs de vigilància, consistiran en la inspecció de l'estat del traçat del Camí 
Natural, com de les diferents obres de fabrica de la via, ponts, i elements mobiliaris, com 
també dels edificis rehabilitats existents al llarg del propi traçat (equipaments existents), 
o detecció de modificacions en els escolaments, amb l'objectiu de l’adopció de les 
tasques concretes a realitzar per al propi manteniment del Camí Natural. 
 
Esta funció s’efectuarà per un/a operari/a de la Mancomunitat, que haurà de recórrer el 
traçat regularment, mitjançant un vehicle adequat.  
 
Així mateix, la seua presència dissuadirà de l'ús del traçat per vehicles a motor sense 
autorització. Igualment, es vigilarà la zona, especialment si les condicions climàtiques 
són favorables per a la producció i propagació d'un incendi. 
 
 
5.2. Neteja i manteniment. 
 
 
El Camí Natural, una vegada condicionat, patirà lògicament un desgast a 
conseqüència fonamentalment de l'acció dels agents atmosfèrics i del pas 
d'usuaris.  
 
Respecte al primer factor, el principal agent que afectara el Camí Natural és 
l'acció de l'aigua de la pluja i, referent al segon element citat, el pas dels usuaris 
permesos en el Camí Natural (caminants i ciclistes, principalment) es pot 
considerar que no ocasionaren deterioracions, a excepció feta d'actes vandàlics; 
no obstant això, la passada de vehicles autoritzats per la traça, especialment els 
agrícoles, poden ocasionar desperfectes de certa magnitud en la traça a llarg o 
mitjà termini. 
En qualsevol cas, el Camí Natural una vegada en ús necessitarà, com qualsevol 
obra humana, de la realització de certes tasques de manteniment i conservació, 
que hauran de ser abordades pels operaris de la Mancomunitat una vegada ésta 
es faça càrrec de la seua gestió. 
 
En principi, el manteniment haurà de preveure unes operacions periòdiques, a 
realitzar amb independència de l'estat del traçat i de les condicions 
climatològiques, precisament com a mesura preventiva davant deterioracions de 
la via. Això és el que anomenarem manteniment programat, que consistirà en les 
actuacions següents: 
• Neteja de cunetes. 
• Desbrossaments mecànics. 
• Neteja de fems i manteniment de les àrees recreatives o de descans, una 
vegada a la setmana. Exercint-se aquesta actuació mitjançant un operari amb 
les ferramentes i instrumental adequat. 



• Tractament herbicides, malgrat els desbrossaments, en la pròpia traça és 
esperable el creixement d'alguna vegetació adventícia, que caldrà controlar amb 
un tractament herbicida almenys una vegada a l'any. 
 
Per a l’execució d’estes actuacions la Mancomunitat comptarà amb personal 
propi i subcontractarà les actuacions necessàries.  Els ajuntaments adherits 
col·laboraran, mitjançant una quadrilla composta al menys per quatre peons i un 
encarregat i amb el suport de la maquinària o ferramenta escaient, especialment 
per a les tasques de neteja de cunetes i desbrossament, almenys una vegada 
per any. 
 
A més, excepcionalment i com a conseqüència tant de les circumstàncies 
meteorològiques com d'altres excepcionals (vandalisme, incidències de 
temporals, col·lisions dels vehicles a motor amb elements de tancament i 
protecció, etc.), caldrà un manteniment excepcional, que consistirà en les 
actuacions següents; 
• Podes i desbrossaments manuals puntuals.  
• Manteniment i reposició d'elements de mobiliari (bancs, aparca bicis, pivots, 
etc.).  
• Manteniment i reposició de senyalització.  
• Manteniment i reposició de tancaments.  
• Retirada de materials despresos dels talussos de trinxeres.  
• Reparacions en el ferm.  
 
Per a l’execució d’estes actuacions la Mancomunitat comptarà amb personal 
propi i subcontractarà les actuacions necessàries.   
 
 
5.3. Promoció 
 
La Mancomunitat pretén dur a terme una sèrie d'actuacions per a promocionar i 
sensibilitzar als usuaris a l'ús i esplai únic que pot oferir una infraestructura 
d'aquest tipus. Sent les actuacions previstes l’assitència a fires per a 
promocionar-la, mitjançant pàgina Web, amb fullets informatius i publicacions, 
guies interpretatives sobre el Camí Natural de l’Antic Trenet, DVD interactius o 
promocionals, web específica, etc.  
 
La Mancomunitat efectuarà esta tasca de promoció i difusió a través, 
especialment, de l’Oficina Comarcal de Turisme (Riberaturisme) i del servei 
comarcal de digitalització del patrimoni de la Ribera (Riberana). 
 
Es pretén crear un nou model d'oferta turística integrada amb el mitjà que 
l'envolta, diversificant l'existent a la comarca i aprofitant la diversitat dels  
recursos endògens i la riquesa natural que la zona ofereix i promocionant les 
activitats educatives, culturals i esportives que ajuden a una major integració i 
millor coneixement de l'entorn natural, aconseguint amb això un major respecte 
cap al medi ambient i la seua conservació. 
 
A més es podran realitzar concursos de fotografia del propi Camí Natural i 
exposar-se en aquest, al llarg del seu traçat, com de pintura o escultura, amb les 



mateixes condicions i circumstàncies, i també a través de la millora de l'oferta 
docent en el Camí Natural, amb activitats organitzades per a escolars 
d'orientació o coneixement del medi ambient. 
 
 
5.4. Informació 
 
Se situarà un punt o diversos punts d’informació turística en algun dels 
equipaments municipals en les immediacions del traçat del Camí Natural, en el 
qual s'oferirà informació, recepció i atenció al visitant al Camí Natural de l’Antic 
Trenet.   
 
 
5.5.- Gestió d’autoritzacions per a ús de vehicles privats motoritzats.  
 
Una altra de les actuacions de les quals s’encarregarà la Mancomunitat és 
l'autorització temporal i periòdica del trànsit de vehicles de motor per la via, sent 
aquesta autorització subjecta a les condicions establertes en el document 
d'autorització, i especialment, els següents; 

1. La citada autorització es concedeix única i exclusivament, a la persona 
expressada en la targeta del “pas permès” que entregarà a l'autoritzat la 
Mancomunitat. Pel que, les autoritzacions són personals i intransferibles. 

2. La velocitat màxima de circulació per aquesta via no podrà excedir, en cap 
concepte de 20 km/h, tenint preferència absoluta de circulació per la via 
els vianants, bicicletes, i usuaris d'aquesta. 

3. La persona autoritzada es responsabilitza plenament dels danys que puga 
ocasionar en les persones i infraestructures situades en la via, i de les 
ocasionades, a la pròpia estructura de la via, produïdes per un 
comportament imprudent o inadequat a les presents condicions. 

4. El coneixement, per part de la Mancomunitat, de l'existència d'algun carril 
alternatiu per a l'accés a la finca la servitud de pas de la qual s'estableix 
en l'autorització, produirà la rescissió immediata i electiva de la present 
autorització en tots els seus termes. 

5. En circumstàncies, o esdeveniments determinats, la circulació per la via 
estarà absolutament prohibida durant el temps que duren els mateixos. 

6. La persona autoritzada se sotmetrà en tot moment a les instruccions, que 
en cada cas, l’indique el personal de vigilància (operaris) de la via. 

7. L'incompliment flagrant i manifest de les presents condicions, facultar al 
citat personal de vigilància per a impedir a l’infractor, de manera 
immediata, el transit pel Camí Natural de l'infractor. 
 

Les autoritzacions temporals consistiran en una targeta de passada, on es 
col·locarà el nom de l'autoritzat, amb una foto de carnet, el DNI, la localitat, la 
finalitat de l'autorització i el tram autoritzat, i la validesa de la passada com la 
signatura de l'autoritzat, el qual confirmarà haver sigut informat conscientment 
de totes les seues obligacions. 
 
 
 
 
 



 

5.6.- Finançament del servei.  
 
El servei de manteniment, conservació i gestió del camí natural l serveis es 
finançarà mtjant les aportacions de quotes per part dels municipis participants.  
 
El repartiment de les despeses entre els municipis s’efectuarà de forma 
proporcional a la longitud del traçat en cadascun, independentment de les 
instal·lacions concretes que hi s’ubiquen (àrees de descans, senyalització, ponts, 
etc).  
 
Anualment s’aprovarà per la Comissió de Seguiment la proposta de pressupost 
per a l’exercici següent, d’acord amb allò previst en la clàusula tercera de les 
presents instruccions. 
 
 
5.7. Conveni o acords amb altres entitats  
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta podrà formular convenis o acords amb altres 
entitats per a assumir la gestió del traçat del camí natural en municipis que no 
pertanyen a la Mancomunitat, o bé per a una gestió  conjunta del camí natural 
en un un traçat que abaste un territori més global superior al comprés únicament 
dins de la Ribera Alta. 
 
 
 
 
 


