
Punt 2.6. Creació del servei de manteniment d’infraestructures i 

instal·lacions públiques. 

 

El passat 22 de maig ha tingut lloc el reconeixement i comprovació de les obres del 

“PROJECTE DEL CAMÍ NATURAL DE L'ANTIC TRENET ENTRE L'ANTIGA 

ESTACIÓ DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES I EL BAIXADOR DE BENIFAIRÓ 

DE LA VALLDIGNA “, executades per la Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, en el marc del programa de Camins Naturals. 

 

L’ementada Direcció General, d'acord amb els compromisos subscrits en el seu moment, 

li ha fet lliurament a la Mancomunitat, per al seu ús públic, de la citada infraestructura, 

per la qual cosa passa a ser de la seua competència el manteniment, la conservació i la 

gestió del Camí Natural.  

 

Esta actuació forma part del projecte global de la Mancomunitat de condicionament i 

senyalització de part de l'antic traçat de l'antic ferrocarril entre Carcaixent i Dénia, per a 

ser destinat al seu ús públic com a Camí Natural.  

 

Aquest darrer tram de l'itinerari d'aproximadament 5,4 km de longitud, se suma als 7,6 

km que ja han sigut rehabilitats anteriorment, completant un tram d’13 km,  

aproximadament, que transcorre pels termes de Carcaixent, Alzira, la Barraca d’Aigües 

Vives i Benifairó de la Valldigna.  

 

Per a complir amb seguretat jurídica amb l’obligació de mantenir, conservar i gestionar 

esta infraestructura, cal procedir a la creació del servei mancomunat, al qual s’haurien 

d’adherir posteriorment els municipis concernits, en el seu cas.  No obstant això, amb els  

municipis de la comarca de la Safor (Benifairó de la Valldigna i, en un futur pròxim, 

Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna) hauria d’instrumentar-se, en el seu cas, 

un conveni o altre instrument jurídic que permeta a la Mancomunitat de la Ribera Alta 

efectuar al manteniment, conservació i gestió del Camí Natural en els respectius termes 

municipals.  

 

Tot i que inicialment es tracta de donar resposta a la necessitat de mantenir esta 

infrastructura (Cami Natural de l’Antic Trenet), i en previsió de que en un futur puguen 

sorgir altres necessitats o propostes per a mancomunar el manteniment o gestió d’alguna 

altra infraestructura o instal·lació d’ús públic, es considera convenient que la 

denominació del nou servei a crear contemple de forma genèrica eixa possibilitat.   

 

Respecte al finançament, les despeses del servei hauran de ser assumides pels municipis 

o les altres entitats participants, d’acord amb els criteris de repartiment que per a cada 

infraestructura o instal·lació s’establisquen en les instruccions del servei, i sense perjudici 

de les ajudes o subvencions que es puguen aconseguir per a eixa finalitat. 

 
 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, la següent proposta d’ACORD: 

 

Primer. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, la creació del servei de 

manteniment, conservació i gestió d’infraestructures i instal·lacions públiques, així com 



les corresponents instruccions del servei. Inicialment es preveu assumir el manteniment i 

la gestió del camí natural de l’Antic Trenet.  

 

A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, de les 

instruccions del servei.    
 

Segon. Facultar a la Presidència per a la formalització dels convenis o altres instruments 

jurídics que pogueren resultar necessaris per a la materialització i desenvolupament del 

present acord. 

 

 

 

Alzira, juny de 2020. 

El president 

 

 

 

 


