
INSTRUCCIONS DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
 
 

 
1ª OBJECTE DEL SERVEI.  
 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis hi adherits el “Servei 
mancomunat d'assistència tècnica», el  qual inclou diferents modalitats: 
«Enginyeria industrial», «Arquitectura Superior» i «Enginyeria forestal». 
 
A títol enunciatiu, el servei preveu les següents prestacions: 
 

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

• Redactar informes d’activitats molestes. 
• Elaborar tota classe de projectes, obres i treballs que se li encomanen,  

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

siguen de la seua competència. 
• Dirigir i inspeccionar les obres particulars en què tinga intervenció el 

respectiu ajuntament, en ús de les seues facultats i competències. 
• Elaborar dictamen de les llicències d’obertura dels establiments de tot 

tipus. 
• Redactar informes facultatius de tot tipus i, en general, quantes altres 

funcions se li encomanen per la Mancomunitat o per l’Ajuntament, 
pròpies de la seua titulació d’enginyer tècnic industrial o d’arquitecte per 
a les quals el/la professional  tinga aptitud. 

• Col·laborar en la gestió preventiva amb els ajuntaments i fer 
d’interlocutor dels ajuntaments amb el servei de prevenció i salut, tot 
vigilant l’aplicació dels plans i mesures que es produïsquen. 

 
Els ajuntaments interessats s’adheriran al servei mitjançant Acord Plenari.  
 
 
 
2ª AMBIT DEL SERVEI.  
 
A este servei mancomunat servei d’assistència tècnica en enginyeria industrial i 
assistència en arquitectura 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 mitjançant el servei mancomunat es 
fasa de forma continuada en el temps. En cap cas es podrà atendre mitjançant 
el “Servei mancomunat d’assistència tècnica” necessitats temporals o puntuals 
de l’Ajuntament, les quals s’hauran d’atendre mitjançant el corresponent 
nomenament interí per programa a realitzar pel propi ajuntament. 
 



L’adhesió de cada ajuntament al  “Servei mancomunat d’assistència tècnica” 
haurà d’incloure una declaració formal i aprovada per resolució, en eixe sentit, 
així com un compromís de permanència en el servei d’un mínim de 30 mesos. 
 
 
3ª IMPORT DEL SERVEI MANCOMUNAT.  
 
L’import total del servei mancomunat a satisfer per cada municipi estarà en 
funció de la dedicació horària sol·licitada per l’Ajuntament, d’acord amb els 
següent quadre de detall: 
 
 

 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

 

DEDICACIÓ COST  ANUAL    

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

 6.900 €/any 

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

13.600 €/any 

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

20.250 €/any 

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

26.850 €/any 

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

33.400 €/any 

 
 
 
 

ARQUITECTE 

 

DEDICACIÓ COST  ANUAL    

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

 7.900 €/any 

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

15.700 €/any 

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

23.400 €/any 



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

31.000 €/any 

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

38.500 €/any 

 
 
 
 
 
A requeriment de qualsevol municipi, la Mancomunitat estudiarà la possibilitat i 
condicions per a la prestació del servei en un règim de dedicació horària distint 
als previstos en l’anterior graella.  
 
Este import serà revisable anualment i s’aprovarà conjuntament amb els 
pressupostos anuals de la Mancomunitat, en funció de l’evolució dels costos 
salarials, i serà objecte de la corresponent liquidació de la quota econòmica als 
ajuntaments. 
 
L’impagament de la quota en el període assenyalat en la liquidació podrà 
comportar el cessament de la prestació del servei mancomunat.  
 
 
4ª INCIDÈNCIES DEL SERVEI 
 
Les incidències que es donen durant la prestació del servei hauran de ser 
comunicades a la Mancomunitat de la Ribera Alta per a la seua subsanació. 
 
 


