
Punt 2.2. 

 

Pla de competitivitat turística 2018 

 

El Consorci de la Ribera té formalitzat un Conveni amb l’ Agència Valenciana de 

Turisme i la Diputació de Valencia, per a desenrotllar el Pla de dinamització i 

governança turística de la Ribera al qual es contempla l’execució d’actuacions de 

caire turístic a desenvolupar durant 3 anualitats.  

 

Els plans de competitivitat turística naixen amb una vocació d’enfocament 

territorial de l’activitat turística, i s’instrumenten amb la formalització de convenis 

entre l’Agència Valenciana del Turisme, la Diputació de València i Mancomunitats 

o Consorcis, i s’orienten concretament cap a la creació i posada en el mercat de 

productes turístics experiencials en aquelles destinacions emergents o incipients. 

 

Així, les actuacions que tenen cobertura mitjançant el Pla de Competitivitat 

perseguixen els següents objectius: 

 

 Augmentar la qualitat dels serveis turístics del territori.  

 La millora del medi urbà i natural. 

 Ampliació i millora dels espais turístics d’ús públic. 

 Augment, diversificació i millora de l’oferta complementària. 

 Posada en valor dels recursos turístics. 

 Creació de nous productes. 

 Sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de 

qualitat.  

 

Les actuacions corresponents al Pla de Competitivitat turística de la Ribera es 

gestionen pel Consorci de la Ribera, i es desenvoluparan en el territori dels municipis 

que integren les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, i sobre els 

recursos i serveis dels municipis o de les pròpies mancomunitats.  

 

El Pla s’estén fins l’anualitat 2019, sense perjudici de les pròrrogues que es puguen 

acordar.  



 

El pressupost total per a cada mancomunitat en l’anualitat 2018 és de 120.000 euros  

per a projectes d’inversió. 

 

El pressupost per a l’execució pel propi Consorci de la Ribera per a projectes globals 

i comuns de tota la Ribera (bàsicament rutes temàtiques) és de 210.000 euros, dels 

quals 150.000 seran per a despeses corrents i 60.000 per a despeses d’inversió. 

 

L’esquema de finançament d’estes despeses, d’acord amb el conveni regulador del 

Pla de Competitivitat, és del 33’33% per l’AVT, el 33’33% per la Diputació de València 

i el 33’33% per part del Consorci de la Ribera o mancomunitats. 

 

Tal com es va tractar en la reunió de la Junta de Govern de data 23 d’octubre de 

2017, l’import corresponent al cofinançament (del 33’33%) de les actuacions a 

efectuar per la Mancomunitat de la Ribera Alta haurà d’assumir-se per part dels 

municipis on tinga lloc la inversió.  

 

Així cal concretar: 

 

1. les propostes per a la Mancomunitat per a l’exercici 2018 (recuperació de 

l’antic traçat del trenet Carcaixent-Dénia, condicionament de les àrees 

recreatives de l’embassament de Tous, etc.).  

2. les propostes per al Consorci de la Ribera per a l’exercici 2018 (ruta de les 

torres, rutes cicloturistes,etc) 

 

 


