
 

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ,  ENTRE  TURISME  COMUNITAT  VALENCIANA,  EL  PATRONAT
PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE LA CANAL DE NAVARRÉS, PER
AL  DESENVOLUPAMENT  DEL  PLA  DE  DINAMITZACIÓ  I  GOVERNANÇA  TURÍSTICA  DE  LA
MANCOMUNITAT DE LA CANAL DE NAVARRÉS, EN L’EXERCICI 2021.

D’una  part,  Francesc  Colomer  Sánchez,  secretari  autonòmic  de  Turisme  i  president  de  Turisme
Comunitat  Valenciana, en virtut  del  que es disposa en el  Decret  151/2018,  de 21 de setembre,  del
Consell, de nomenament com a secretari autonòmic de Turisme (DOGV de 24/09/2018), i en l’article 19
del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV de 12/07/2019); el qual intervé en aquest acte,
en  nom i  representació  de  la  citada  entitat  de  dret  públic,  entitat  adscrita  a  la  Presidència  de  la
Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, que es regula pel que es disposa en l’article 12 de la Llei
15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i pel
que es disposa en el Decret 7/2020, de 17 de gener, del Consell,  de regulació dels òrgans per a la
coordinació de l’acció turística i de l’organisme públic per a la gestió de la política turística (DOGV de
29/01/2020). El domicili de la referida entitat de dret públic, a l’efecte d’aquest document, és el situat a
València, carrer de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, torre II, planta tercera.

La seua legitimació i representació per a aquest acte deriva del que s’estableix en l’article 13.4 de la Llei
15/2018, de 7 de juny, i en l’article 31, apartat dos, lletra  d) del Decret 7/2020, de 17 de gener, del
Consell, en la virtut dels quals el president de Turisme Comunitat Valenciana exercirà la representació
permanent d’aquesta entitat en la signatura de convenis.
La signatura d’aquest conveni està autoritzada per l’acord del Consell de data 21 de maig de 2021.

D’una altra part, Antoni Francesc Gaspar Ramos, president de la Diputació Provincial de València i de
l’organisme autònom Patronat Provincial de Turisme de València, que intervé en nom i representació
d’aquest organisme, de conformitat amb el que es disposa en els articles 34.1.f) i 34.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 16, lletres a) i f) dels Estatuts del Patronat, assistit
pel  secretari  general  d’aquesta corporació,  Vicente Rafael Boquera Matarredona, en l’exercici  de les
funcions de fedatari públic que li atribueix l’article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.

El Patronat Provincial de Turisme de València ha aprovat el text del conveni mitjançant el decret núm. 96,
de la Presidència de l’organisme, de data 10 de maig de 2021.

I d’una altra part, Carolina Más Monteagudo, presidenta de la Mancomunitat de La Canal de Navarrés, la
legitimació i la representació de la qual per a la subscripció d’aquest conveni deriva de la seua condició i
el seu càrrec de presidenta de la Mancomunitat, segons l’acord de nomenament de data 1 d’agost de
2019, autoritzada per a subscriure el present conveni segons l’acord del Ple, de data 20 d’abril de 2021,
tot això, d’acord amb el que es disposa en l’article 44.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; en els articles 18 i 19 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de mancomunitats de la
Comunitat Valenciana, i en l’article 10 dels estatuts de la Mancomunitat.

Les parts compareixen en la representació que exerceixen de les seues institucions respectives i  es
reconeixen, de manera recíproca, la capacitat per a formalitzar aquest conveni i, a aquest efecte,

EXPOSEN

I. Un  aspecte  fonamental  de  l’estratègia  de  la  Comunitat  Valenciana  en  matèria  de  turisme  és  el
manteniment, l’adaptació i la millora de les destinacions turístiques madures, així com el creixement i el
desenvolupament de les incipients, amb l’objectiu de mantindre la competitivitat de l’oferta turística i la
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seua posició en els mercats nacional i internacional. Amb aquesta finalitat, la Generalitat, a través de
Turisme Comunitat Valenciana, posa en marxa els plans territorials de dinamització turística.

II. Els plans de dinamització i governança turística s’instrumenten mitjançant la formalització de convenis
entre Turisme Comunitat Valenciana i altres administracions públiques i ens privats, amb la finalitat de
fomentar la innovació, la modernització i la consolidació dels productes turístics valencians.

III. A Turisme Comunitat Valenciana li correspon el foment de l’activitat turística; el desenvolupament i la
millora del sector; la creació, la implantació i l’adequació de nous productes i  recursos; l’execució, la
coordinació i l’impuls d’accions de promoció, i la comercialització, la informació i la difusió del producte
turístic de la Comunitat Valenciana. Per a això podrà desenvolupar les seues actuacions en coordinació
amb altres ens i administracions públiques.

IV. En el Pla estratègic de subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics,
per al període 2021-2023, aprovat per Resolució de 26 de febrer de 2021 del president de la Generalitat
(DOGV núm.  9033,  de  3  de  març  de  2021),  estan  inclosos  els  plans  territorials  de  dinamització  i
governança turística com a línies d’actuació de l’objectiu estratègic 2, per a incrementar la competitivitat
de l’oferta turística.

V.  El  Patronat  Provincial  de Turisme de València,  organisme autònom de la  Diputació  Provincial  de
València,  té  per  objecte  l’impuls  del  desenvolupament  turístic  provincial  en  totes  les  seues
manifestacions,  com també l’estudi,  la  planificació,  l’organització,  la  programació  i  l’execució,  de les
accions  de  promoció  necessàries  per  a  això.  Per  a  aconseguir-ho,  el  Patronat  actua  de  manera
coordinada amb altres ens i administracions públiques amb competències en turisme, i subscriu per a
això els instruments de col·laboració i cooperació pertinents.

VI. La Mancomunitat de La Canal de Navarrés declara que el turisme constitueix un eix estratègic per al
seu desenvolupament econòmic, una via de millora per a les condicions de vida de la seua ciutadania i
un motor per a la generació de renda i d’ocupació, i que compta amb una àmplia i variada dotació de
recursos de tota mena, tant de caràcter cultural i patrimonial, com naturals i paisatgístics, susceptibles de
transformació  en  productes  turístics  atractius  per  a  la  demanda.  Per  a  aconseguir-ho,  podrà
desenvolupar les seues actuacions en coordinació amb altres ens i administracions públiques, amb la
subscripció dels instruments de col·laboració necessaris per a això.

D’acord amb l’exposat anteriorment, les parts signants acorden formalitzar el present conveni, segons les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

Aquest conveni  té per objecte establir  la  col·laboració  entre les parts  signants per a desenvolupar i
executar el Pla de Dinamització i Governança Turística (d’ara en avant PDGT) de la Mancomunitat de La
Canal de Navarrés corresponent a l’exercici 2021, a través de la concessió directa a aquesta entitat de
les dues subvencions nominatives per part de Turisme Comunitat Valenciana i del Patronat Provincial de
Turisme de València, en els termes que estableix l’article 168.1.A de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions; els articles 22.2 i 28.1 de
la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions  (d’ara  en  avant,  Llei  general  de
subvencions);  l’article  11.4.a  del  Decret  176/2014,  de 10 d’octubre,  del  Consell,  pel  qual  regula  els
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, així com els articles 23.1 i 24 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació Provincial de València i els seus ens dependents, aprovada per
l’acord plenari de la corporació de 28 de març de 2017 (BOP núm. 101, de 29 de maig de 2017), i
modificada per l’acord del Ple de 20 de juny de 2017 (BOP núm. 174, de 8 de setembre).

Aquesta subvenció està prevista en la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat
per a l’exercici 2021 (DOGV núm. 8987 de 31.12.2020) i en el Pressupost del Patronat Provincial de
Turisme de València per a l’exercici 2021.
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Aquesta subvenció és incompatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada en els termes
establits en l’article 19 de la Llei general de subvencions.

Les actuacions que es proposen executar a través del Pla es desenvoluparan en el territori i sobre els
recursos i  serveis  de titularitat  dels municipis que integren la mancomunitat,  i  seran executades per
aquesta en els termes que assenyala l’apartat B) de la clàusula tercera i en la clàusula quarta del present
conveni.

Les actuacions a desenvolupar es detallen en el quadre d’actuacions que figura en l’annex d’aquest
conveni, del qual forma part.

SEGONA. ENTITAT BENEFICIÀRIA

La Mancomunitat  de La Canal de Navarrés és una entitat local territorial amb personalitat i capacitat
jurídiques per al  compliment  dels  seus fins específics,  de conformitat  amb el  que s’estableix  en els
articles 3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

La Mancomunitat de La Canal de Navarrés tindrà la condició d’entitat beneficiària de les subvencions que
s’instrumenten a través del present conveni, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 11 de la Llei
general de subvencions.

Amb  caràcter  previ  a  la  signatura  d’aquest  conveni,  i  com  a  beneficiària  d’una  subvenció,  la
Mancomunitat  de La Canal de Navarrés declara de manera responsable que compleix les condicions i
assumeix les obligacions establides en els articles 13 i 14 de la Llei general de subvencions.

TERCERA. OBLIGACIONS DE LES PARTS

Les obligacions de les parts són les següents:

A) Turisme Comunitat Valenciana i Patronat Provincial de Turisme de València:
1. Assessorar la Mancomunitat en tot el que calga per a la posada en marxa, el desenvolupament i
l’execució del PDGT de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés.
2. Assessorar  en  el  desenvolupament  i  la  creació  de  producte  turístic  experiencial  sota  els
estàndards del programa CreaTurisme.
3. Finançar les actuacions del pla en el percentatge i en les condicions que s’estableixen en la
clàusula cinquena d’aquest conveni.
4. Exercir les facultats de seguiment i control de la subvenció de conformitat amb el que es disposa
en la Llei general de subvencions.
5. Donar publicitat de la signatura d’aquest conveni i del seu text íntegre en les seues pàgines web,
en els termes establits en l’article 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 8 d’abril de 2015).

B) Mancomunitat de La Canal de Navarrés:
1. Acceptar la subvenció concedida, la qual cosa s’entén realitzada amb la signatura del present conveni.
2. Complir l’objectiu que fonamenta la concessió de les subvencions.
3.  Executar  amb  la  diligència  que  pertoque  i,  sota  la  seua  responsabilitat,  les  actuacions  que
constitueixen  l’objecte  del  Pla  i  destinar  els  recursos  humans i  materials  necessaris  per  a  això;  en
aquesta línia:
3.1.  Instar  els  ajuntaments  integrats  en  el  seu  àmbit  territorial  a  col·laborar  i  facilitar  amb caràcter
general,  a tots  els efectes (jurídics,  pressupostaris,  comptables i  materials)  les actuacions sobre els
elements patrimonials, les infraestructures i els serveis del seu territori.
3.2. Ser la responsable de la realització de tots els projectes d’obres i tècnics, de la sol·licitud i l’obtenció
de permisos, autoritzacions i llicències, i de fer les contractacions necessàries, de conformitat amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i la resta de la legislació aplicable.
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3.3.  Fer  les  actuacions  de publicitat,  comunicació  i  senyalització  d’obres  i  actuacions  per  a  atorgar
notorietat i visibilitat al Pla.
En totes les activitats o inversions que es realitzen ha de quedar clarament reflectit que aquestes es fan
dins del  PDGT de la  Mancomunitat  de La Canal  de Navarrés,  i  cal  adjuntar-hi  els  logostips de les
administracions signants del conveni.
Així  mateix,  en  la  pàgina  web  de  la  mancomunitat  es  crearà  un  enllaç  als  portals  turístics
www.comunitatvalenciana.com i www.valenciaturisme.org
3.4.  Cedir  a  Turisme Comunitat  Valenciana  i  al  Patronat  Provincial  de Turisme de  València  tots  els
suports  i  continguts  textuals  i  gràfics  (fotos,  vídeos,  il·lustracions,  etc.)  generats  en  l’execució  del
conveni.
3.5.  Fomentar  la  creació  i  el  desenvolupament  d’oferta  i  productes  turístics,  i  coordinar  les  ofertes
turístiques empresarials en la mancomunitat per a la seua inclusió en el programa CreaTurisme, quan
aquestes actuacions estiguen incloses en el  quadre d’actuacions que figuren com a annex a aquest
conveni.
3.6. Mantindre informades les persones membres de la comissió de seguiment, del desenvolupament de
les actuacions i de l’estat de la tramitació dels expedients, i aportar qualsevol informació i documentació
que siga requerida per aquestes.
4. Designar les persones de la mancomunitat que s’encarregaran de la part tecnicoadministrativa del
desenvolupament  i  l’execució  del  pla,  que  seran  les  interlocutores  directes  amb  la  resta  de  les
administracions signants del conveni.
4.1. La mancomunitat podrà contractar una gerència amb la funció de col·laborar amb els òrgans de la
mancomunitat en les labors administratives i tècniques del Pla i serà, en aquest cas, la interlocutora amb
la resta de parts signants del conveni.
4.2. Això no afectarà en cap cas a les obligacions de la mancomunitat, la qual, com a beneficiària de la
subvenció, és qui està obligada al compliment i la justificació de les actuacions.
4.3. La persona que ocupe la gerència del pla no pot realitzar cap actuació amb caràcter d’autoritat
pública i ha de respectar el que s’estableix en l’article 29 de la Llei general de subvencions.
5. Finançar, en la part que corresponga, les actuacions del Pla en la forma, els terminis i les condicions
que s’assenyalen en la clàusula cinquena del present conveni.
6. Justificar davant les administracions signants del conveni el compliment dels requisits i les condicions,
com també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que haja determinat la concessió de la
subvenció.
7.  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que hagen d’efectuar la resta de les administracions
signants, com també qualssevol altres de comprovació i de control financer.
8. Acreditar, a la signatura del conveni i en el moment de la justificació, que es troba al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, com també en el reintegrament
de subvencions.
9. Conservar durant un període de cinc anys els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts
en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
10. Destinar, en el cas d’actuacions d’inversió, els béns immobles, els mobles, les instal·lacions i les
actuacions executades a través del Pla, a les finalitats per a les quals han obtingut l’autorització durant:
10.1. Un mínim de cinc anys per a béns inscriptibles en un registre públic, i
10.2. Un mínim de dos anys per a la resta de béns inventariables.
L’incompliment d’aquesta obligació de destinació, que es produirà en tot cas amb l’alienació o gravamen
del bé, serà causa de reintegrament, i el bé quedarà afecte al pagament d’aquest reintegrament, amb les
excepcions previstes en els articles 31.4.a i 31.5 de la Llei general de subvencions.
11. Complir amb les obligacions d’informació i transparència establides en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de
la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, com
també amb les establides en la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional
per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.
12. Reintegrar, en els casos previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions, les quantitats
percebudes en virtut d’aquest conveni, a més de l’interés de demora que poguera correspondre des del
moment del pagament de la subvenció.

QUARTA. EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS QUE CAL REALITZAR A TRAVÉS DEL PLA

A) Termini d’execució de les actuacions subvencionades.
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L’execució  de les actuacions objecte  d’aquest  conveni  es realitzarà en els  terminis  previstos en els
projectes elaborats per la mancomunitat, sense que en cap cas la seua finalització puga excedir de la
data del 30 d’octubre de 2021.

B) Execució, control i seguiment de l’actuació subvencionada.
L’execució, el control i el seguiment de les actuacions del Pla es farà per part de la mancomunitat.
És d’interés públic que s’execute correctament l’activitat per a la qual s’ha concedit la subvenció. En
aquesta línia, només es pagaran aquelles despeses que tinguen la condició de finançables, tant pel
compliment de les condicions tingudes en compte en l’atorgament de la subvenció, com pel compliment
dels principis d’eficàcia i transparència.
De conformitat amb això:
- Es considera despesa realitzada la que haja sigut efectivament executada i pagada amb anterioritat a la
finalització de la data de justificació.
-  No seran subvencionables les despeses derivades de l’assistència a fires de turisme, congressos,
reunions, visites, ni altres activitats similars, sense l’autorització prèvia de la comissió de seguiment, una
vegada  analitzat,  prèviament  a  la  realització  de  l’activitat,  un  informe  explicatiu  sobre  la  necessitat
d’aquesta assistència, les activitats a desenvolupar per cadascuna de les persones assistents, la seua
necessitat, la connexió amb el PDGT, i qualssevol altres dades que justifiquen l’assistència a aquests
actes.
En  cas  que  s’aprove  aquesta  assistència  només  seran  finançables  les  despeses  de  transport  i
allotjament  del  personal  imprescindible  autoritzat  per  la  comissió  de  seguiment  per  al  correcte
desenvolupament de l’activitat.  Qualsevol altra despesa derivada de l’actuació de la gerència i/o del
personal de la mancomunitat serà assumida per aquesta.
-  No seran finançables les despeses de material d’oficina, ni les d’informàtica, de comunicacions o de
mobiliari d’ús general, que seran assumides per la mancomunitat.
- No seran finançables les despeses de manteniment o reposició sobre les inversions realitzades amb
càrrec als PDGT d’anys anteriors.
-  Les  despeses  financeres,  les  d’assessoria  jurídica,  les  despeses  notarials  i  registrals  i  les  de
funcionament del Pla, com també la gerència, seran subvencionables si estan directament relacionades
amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta.
S’estableix  un  límit  màxim  per  a  la  suma  d’aquestes  despeses  del  15%  de  l’import  total  de  les
actuacions.
-En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

C) Naturalesa econòmica de les actuacions
Les actuacions que haja d’executar la mancomunitat podran tindre la naturalesa econòmica d’inversions
reals o de despeses corrents.
A l’efecte de justificar i del pagament de la subvenció, Turisme Comunitat Valenciana només admetrà
despeses d’inversió i el Patronat despeses corrents, tot això, sense perjudici de l’execució i la justificació
íntegra de les actuacions del Pla, i de la presentació dels expedients justificatius complets davant de
cadascuna de les administracions signants.
Atés el caràcter d’actuació cofinançada en parts iguals del Pla, el Patronat Provincial de Turisme de
València  i  Turisme  Comunitat  Valenciana  emetran  un  certificat  de  l’import  i  de  la  conformitat  dels
justificants que cadascuna de les administracions esmentades haja acceptat com a comprovant de la
subvenció, per a garantir l’aportació proporcional al pla de cadascuna d’elles.

D) Senyalització de les obres
A més de la senyalització que resulte preceptiva, les obres s’han de senyalitzar mitjançant els cartells
oportuns,  en els quals caldrà indicar  que aquestes es fan en col·laboració entre Turisme Comunitat
Valenciana, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunitat de La Canal de Navarrés, en
el marc de desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Mancomunitat de La
Canal de Navarrés.
En el cas de realització d’obres en execució del pla, caldrà ajustar-se al que es disposa en els apartats
segon, tercer i quart de l’article 10 de la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat
institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques: («2.  Les
obres licitades amb càrrec als pressupostos públics comptaran durant la realització de l’obra amb una
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única tanca informativa on es relatarà succintament què s’està construint, el cost de l’obra, l’empresa
adjudicatària, la data d’inici i  data de finalització. Una vegada finalitzada l’obra o s’estiga prestant el
servei, la tanca serà retirada de manera immediata.
3. No està permés col·locar anuncis d’obres futures ni abans del començament de l’obra.
4.  En cas que l’obra es paralitzara,  el  servei  es deixara de prestar o es retirara el  finançament,  la
publicitat serà immediatament retirada i s’informarà prèviament del motiu pel qual es deixa de prestar el
servei.»)

E) Règim de penalitzacions
En els contractes d’obres, la mancomunitat està obligada a establir en els seus plecs de condicions el
règim de penalitzacions establit en els articles 192 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
La  mancomunitat  informarà  Turisme  Comunitat  Valenciana  i  el  Patronat  Provincial  de  Turisme  de
València de les demores en l’execució de les obres, amb les conseqüències previstes en la Llei general
de subvencions.

F) Responsabilitat patrimonial
D’acord amb el que es disposa en l’article 33.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector  públic,  o norma que el  substituïsca,  si  de l’execució  de les actuacions derivades del  present
conveni es produïren lesions en els béns o en els drets de les persones particulars, la responsabilitat
patrimonial a què, si escau, donen lloc serà de l’entitat executora d’aquestes.
Qualsevol problema derivat de la interpretació i el compliment d’aquest conveni l’han de solucionar les
persones membres de la comissió de seguiment.

CINQUENA. FINANÇAMENT I PAGAMENT

A) Import del pla.
L’import total de les actuacions que comprenen el PDGT de la Mancomunitat de La Canal de Navarrés
corresponent a l’exercici 2021 ascendeix a tres-cents noranta mil euros (300.000 €), incloent-hi, si escau,
els impostos, que seran finançats per terços idèntics per les administracions signants.
La Mancomunitat  de La Canal de Navarrés assumeix la realització de les actuacions del Pla que, una
vegada executades, abonades i justificades en termini, seran finançades per les administracions signants
d’aquest conveni, de la manera següent:
- Turisme Comunitat Valenciana contribueix amb un terç del total (cent mil euros) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del capítol VII, programa 361, subprograma 36106, línia S0778000 «Plans territorials de
dinamització turística».
- El Patronat Provincial de Turisme de València contribueix amb un terç del total (cent mil euros), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del capítol IV, 43000 46305.
-La Mancomunitat La Canal de Navarrés contribueix amb un terç del total (cent mil euros), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària corresponent de la mancomunitat.
Qualsevol excés de despesa per damunt dels 300.000 euros serà assumit per la Mancomunitat de La
Canal de Navarrés.

B) Data i forma de pagament
El pagament de la subvenció es farà després de la correcta justificació, per part de la mancomunitat
davant Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme de València, de les actuacions
executades, de la manera següent:

TURISME COMUNITAT VALENCIANA:
-  Les  quantitats  que  haja  de  satisfer  Turisme  Comunitat  Valenciana  es  pagaran  per  transferència
bancària al compte assenyalat a aquest efecte per la mancomunitat.
- El pagament de la subvenció es farà després de la correcta justificació per part de la mancomunitat de
les actuacions executades corresponents a despeses d’inversió.
- Una vegada rebut el certificat emés pel Patronat Provincial de Turisme de València que acredite, per
part seua, l’execució i  la justificació correctes de les actuacions corresponents a despesa corrent, es
produirà,  si  és necessari,  l’ajust  de les aportacions d’ambdues administracions de manera que se’n
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garantisca  el  finançament  a  parts  iguals,  i  es  durà  a  terme,  si  cal,  la  minoració  de  la  subvenció  i
s’executarà, si escau, el reintegrament de les quantitats pagades indegudament.

PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA:
-  Les quantitats  que haja  de satisfer  el  Patronat  Provincial  de Turisme de València  es pagaran per
transferència bancària en el compte indicat a aquest efecte per la mancomunitat.
- El pagament de la subvenció es farà després de la correcta justificació per part de la mancomunitat de
les actuacions executades corresponents a despesa corrent.
- Una vegada rebut el certificat emés per Turisme Comunitat Valenciana que acredite, per part seua,
l’execució  i  la  justificació  correctes  de  les  actuacions  corresponents  a  inversió,  es  produirà,  si  és
necessari,  l’ajust  de  les  aportacions  d’ambdues  administracions,  de  manera  que  se’n  garantisca  el
finançament a parts iguals, i es durà a terme, si cal, la minoració de la subvenció i s’executarà, si escau,
el reintegrament de les quantitats pagades indegudament.

SISENA. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS

A) Termini i lloc de presentació de la documentació justificativa
El termini límit de presentació de tota la documentació justificativa serà el 30 d’octubre de 2021.
La documentació justificativa es presentarà en la seu electrònica de cadascuna de les administracions
signants del conveni, sense perjudici del que es disposa en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

B) Documentació
La justificació de les actuacions executades es farà d’acord amb el que s’estableix en l’article 30 de la
Llei general de subvencions, i constarà de la documentació següent:

1. Una relació numerada de tots els documents aportats.

2. Una memòria general detallada de les accions dutes a terme, signada per la Presidència de l’entitat,
que haurà d’incloure per a cadascuna de les actuacions del pla:
- La indicació del grau de compliment en relació amb els objectius proposats.
- Les incidències remarcables.
- Un dossier de premsa.
- Un dossier fotogràfic de totes les actuacions realitzades.
- La documentació gràfica de la publicitat efectiva realitzada del caràcter públic del finançament de les
activitats  subvencionades,  i  els  documents  acreditatius,  si  escau,  de  la  publicitat  realitzada  de  la
subvenció, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula tercera del present conveni.
- Qualsevol altra informació que s’estime rellevant.

3. Un certificat de la intervenció de la mancomunitat de les factures pagades efectivament corresponents
a les actuacions del Pla, i per a cada factura s’especificarà, per aquest ordre:
- El número de factura
- L’import
- El concepte
- La persona o entitat proveïdora
- El NIF
- La data d’aprovació per l’òrgan de la mancomunitat
- La data de reconeixement de l’obligació
- La data de pagament, amb especificació del compte corrent origen dels fons

4. Les factures corresponents a la realització del pla d’actuacions annex al present conveni, de data de
l’any 2021, identificades i ordenades correlativament segons el número d’ordre assignat en la relació
numerada del certificat anterior.
Les factures han de complir amb els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
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Quan l’import de la despesa no supere les quanties establides per al contracte menor, hauran d’aportar-
se les tres ofertes incorporades a l’expedient de contractació o la justificació motivada de la impossibilitat
d’obtindre-les.

5. En el cas d’execució d’obres, s’hi adjuntarà:
1) La llicència d’obres juntament amb la liquidació de l’impost corresponent. En obres en les quals, per la
seua  xicoteta  envergadura  no  es  requerisca  llicència  d’obra,  s’ha  de  presentar  un  certificat  o  una
declaració responsable de la mancomunitat o de l’ajuntament corresponent.
2) Una còpia de les certificacions corresponent d’obra, expedides i informades per una persona tècnica
competent.
3) L’acta de recepció.
4) Les fotografies de l’estat inicial i final de l’obra.

6. En el cas d’adquisició de subministraments o prestació de serveis, s’haurà de presentar l’acta de
recepció d’aquests degudament omplida i signada.

7. Un certificat de la secretaria de la mancomunitat amb el vistiplau de la presidència que acredite els
aspectes següents:
1) La despesa total realitzada de l’activitat subvencionada.
2) L’aprovació de l’execució de les actuacions i del pressupost per l’òrgan competent.
3)  La  propietat  o  capacitat  legal  de  l’ús  i  gaudi  dels  béns  del  projecte  en  el  qual  s’ha  intervingut,
actualitzada en la data de justificació de l’ajuda.
4) El procediment seguit dels previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, i la resta de la normativa aplicable en la matèria, per a tots i cadascun dels contractes subscrits i
de la data de subscripció.
5) El compliment del que es disposa en l’article 63.4 de la Llei de contractes del sector públic, en relació
amb els contractes subscrits en desenvolupament del PDGT.
6) La finalització i  la recepció satisfactòries de les obres, dels serveis o dels subministraments, amb
l’expressió del seu cost global, basades en un informe tècnic o en l’acta de recepció expedida per l’òrgan
competent.

8. Una declaració responsable de la Presidència de la mancomunitat acreditativa de les circumstàncies
següents:
- No haver rebut altres subvencions, ajudes o ingressos per a l’actuació objecte d’aquest conveni.
- No estar incursa la mancomunitat en cap de les prohibicions recollides en l’article 13 de la Llei general
de  subvencions,  i  el  compromís  del  compliment  de  les  obligacions  que  s’estableixen  en  l’article  14
d’aquesta, com també no ser deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions en els termes
que estableix l’article 34.5, de la llei l’esmentada.
- El caràcter compensable o no de l’IVA suportat per la mancomunitat.
-  No haver  realitzat  amb càrrec  al  PDGT 2021 cap  actuació  de manteniment  o  reposició  sobre  les
inversions realitzades amb càrrec als PDGT d’anys anteriors, el manteniment de les quals correspon a la
mancomunitat.

9. Còpies de les actes de les sessions de la comissió de seguiment.

10. Qualsevol altra documentació addicional que poguera ser requerida per les administracions signants.

C) Documentació addicional específica:
1. Davant Turisme Comunitat Valenciana haurà de presentar:
a) L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició de comptes anuals
davant la Sindicatura de Comptes.
b) Una relació numerada de justificants diferenciant despeses d’inversió i despeses corrents.
c) D’acord amb el  que preveu l’article  3  de l’Ordre de 30 de maig de 1996,  de la  Conselleria
d’Economia i Hisenda, en relació amb l’article 13.2 de la Llei general de subvencions, la mancomunitat
queda exonerada d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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2. Davant del Patronat Provincial de Turisme de València ha de presentar l’acreditació d’estar al corrent
de les seues obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat
Social i  la Diputació Provincial  de València (només en el cas que s’haja denegat l’autorització per a
obtindre aquests documents mitjançant certificació telemàtica).

D) Comprovació material de les actuacions
Turisme Comunitat Valenciana durà a terme la comprovació material de les actuacions executades per la
mancomunitat a través del pla, en els termes establits en l’article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,
de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, sense perjudici del
que es disposa en la clàusula tercera B) 7 d’aquest conveni.

E) Minoració
Una vegada finalitzat el termini de justificació sense que s’hagen finalitzat ni justificat completament les
actuacions del Pla, es produirà, previ els tràmits oportuns, la minoració de l’import de la subvenció per a
ajustar les aportacions de Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme de València
al percentatge de les actuacions del pla efectivament executades i justificades.
Per a dur a terme la minoració es tindrà en compte l’import de les actuacions efectivament justificades, la
naturalesa econòmica de les despeses que les conformen i el percentatge d’execució.
Quan la justificació insuficient s’aproxime de manera significativa al compliment total i  s’acredite una
actuació inequívoca tendent a la satisfacció dels compromisos adquirits, la quantitat a reintegrar, o la
pèrdua del  dret  de cobrament,  es determinarà de manera proporcional  a  l’import  de la  despesa no
justificada.
L’alteració de les condicions inicials de la subvenció podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament
total o parcial de la subvenció.

En la tramitació oportuna es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en el procediment ni
siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per la persona
interessada.

SETENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crea una  comissió  com a òrgan  mixt  de seguiment  i  control  de  les actuacions  del  PDGT de  la
Mancomunitat  de  La Canal  de Navarrés,  de conformitat  amb l’article  9  del  Decret  176/2014,  de 10
d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

A) Composició:
La Comissió estarà integrada per:
- Dues persones designades per Turisme Comunitat Valenciana.
- Dues persones designades pel Patronat Provincial de Turisme de València.
- Dues persones designades per la Mancomunitat de La Canal de Navarrés.
La presidència de la comissió l’exercirà la persona que ocupe la Presidència de la mancomunitat o, en
absència d’aquesta, l’alcalde o l’alcaldessa o el regidor o la regidora designats per a això.
La secretaria de la comissió l’exercirà la persona que exercisca la gerència del Pla o, en defecte d’això,
una persona tècnica de la mancomunitat, que actuarà amb veu però sense vot.
A les reunions de la comissió poden assistir persones tècniques especialistes en els temes que s’hagen
de debatre, amb veu però sense vot.
En la designació de les persones representants de la Generalitat es procurarà que hi haja una presència
equilibrada de dones i d’homes, en aplicació del que preveu el II Pla d’igualtat de dones i d’homes de
l’Administració de la Generalitat, aprovat per acord del Consell de 10 de març de 2017.

B) Règim de funcionament:
1. Les administracions signants disposaran, cadascuna, d’un vot.
2. Els acords s’adoptaran per majoria simple de les parts, excepte la modificació o interrupció del pla
d’actuacions, que requerirà el vot favorable de les tres administracions signants.
3. Una còpia de les actes, dels acords o dels informes que, si escau, emeta la comissió, s’ha de remetre
a la persona que exercisca la direcció de Turisme Comunitat Valenciana.
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4. En els aspectes no previstos en el conveni s’aplicaran els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

C) Competències:
Correspon  a  la  comissió  de  seguiment  supervisar  l’execució  del  conveni,  com  també  adoptar  les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que les activitats convingudes
es  duen  a  terme  correctament,  inclosa  la  solució,  en  primera  instància,  de  les  controvèrsies
d’interpretació i de compliment que puguen plantejar-se respecte al conveni subscrit.
La  comissió  pot  autoritzar  xicotetes  modificacions  de  les  actuacions  recollides  en  l’annex  d’aquest
conveni sempre que es tracte de modificacions originades per causes sobrevingudes, que no siguen
modificacions substancials de l’actuació i que no incrementen la dotació econòmica del conveni.

HUITENA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI

La modificació del contingut del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants i sempre serà
expressa.
En qualsevol  cas,  la  modificació  es farà  mitjançant  una addenda al  conveni,  sense perjudici  de les
facultats de la comissió de seguiment per a autoritzar modificacions no substancials de les actuacions del
conveni  originades per  causes sobrevingudes,  que  hauran  de  ser  aprovades  per  unanimitat  de  les
persones membres.

NOVENA. RESOLUCIÓ

Les parts signants podran resoldre i deixar sense efecte aquest conveni en el supòsit d’incompliment de
les obligacions que estableix, o per impossibilitat d’execució de les actuacions.
Així mateix, seran causa de resolució:
-  L’acord mutu de les parts,  sempre que raons d’interés públic  facen innecessària o inconvenient  la
continuïtat del conveni.
- La renúncia expressa de la Mancomunitat de La Canal de Navarrés, per causes sobrevingudes.
En qualsevol cas, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 11.1 lletra f) del Decret 176/2014, de
10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, la
comissió de seguiment decidirà com finalitzar les actuacions que es troben en curs.

DESENA. REINTEGRAMENT

Caldrà reintegrar les quantitats percebudes i exigir de l’interés de demora corresponent, des del moment
del pagament de la subvenció fins a la data en la qual s’acorde la procedència del reintegrament, en tots
els casos i en els termes que s’estableixen en els articles 37 de la Llei general de subvencions i 172 de la
Llei  1/2015,  de 6 de febrer,  de la  Generalitat,  d’hisenda pública,  del  sector  públic  instrumental  i  de
subvencions.

ONZENA. EFECTES I VIGÈNCIA

El present conveni produirà efectes des del moment de la signatura fins al 31 de desembre de 2021. No
obstant això, les despeses subvencionables podran haver-se realitzat des de l’1 de gener de 2021.

DOTZENA. COMPATIBILITAT AMB LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE AJUDES PÚBLIQUES

Aquest  conveni  és  compatible  amb el  mercat  interior,  ja  que  les  seues disposicions no afecten  els
intercanvis comercials entre els estats membres, d’acord amb el que es disposa en l’article 107.1 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i no té els requisits acumulatius exigits en aquest article, ja
que l’entitat beneficiària no és una empresa productora de béns o prestadora de serveis en el mercat,
sinó una entitat local que actua servint amb objectivitat els interessos generals en virtut de les potestats
que té atribuïdes, i,  en concret,  en l’exercici de l’acció de foment del turisme en el seu conjunt i  de
l’impuls de nous recursos turístics.
En tractar-se d’un conveni no subjecte a l’article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea,
d’acord amb el que s’estableix en l’article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel
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qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la
Generalitat  dirigits  a establir,  concedir  o modificar  ajudes públiques,  la subvenció establida per mitjà
d’aquest conveni no requereix la notificació o comunicació a la Comissió Europea.

TRETZENA. RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES, SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

El règim de protecció de dades de caràcter personal en les actuacions que es desenvolupen en execució
del present conveni serà el previst en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i altra normativa d’aplicació en matèria de protecció de dades.
Les parts vetlaran pel compliment del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema
Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, i del Reial decret 203/2021, de 30 de
març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
Tota la informació facilitada per les parts i tota la informació generada a conseqüència de l’execució del
present conveni tindrà el tractament de confidencial, sense perjudici de la informació que siga de domini
públic, i no podrà ser divulgada o facilitada a terceres persones ni utilitzada per a un fi diferent del previst
en aquest document sense l’acord unànime de les parts.
L’obligació de confidencialitat per a les parts s’estendrà indefinidament, encara que el conveni s’haguera
extingit.  Tot  això,  sense  perjudici  de  l’eventual  autorització  de  les  parts  o,  si  escau,  que  aquesta
informació passara a ser considerada de domini públic.

CATORZENA. RÈGIM JURÍDIC

Aquest conveni és de caràcter administratiu i està exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, i regula una subvenció nominativa a favor de la Mancomunitat
de la Canal de Navarrés, per la qual cosa es regirà pel que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en els seus preceptes bàsics, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i en el Decret 176/2014, de
10 d’octubre, del Consell, pel qual es regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre,
sense perjudici de qualsevol altra normativa que resulte procedent.

QUINZENA. JURISDICCIÓ APLICABLE

Les qüestions  litigioses  que  puguen sorgir  en  el  desenvolupament  i  l’execució  d’aquest  conveni  se
sotmetran  als  òrgans  de  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa  que  hi  siguen  competents,  sense
perjudici de la resolució de les controvèrsies que puguen produir-se mitjançant els procediments establits
en el present conveni.

En  prova  de  conformitat  del  que  s’ha  expressat  anteriorment,  les  parts,  fent  ús  de  les  facultats
conferides, signen el present document.

EL PRESIDENT DE TURISME COMUNITAT
VALENCIANA

Francesc Colomer Sánchez

EL PRESIDENT DEL PATRONAT PROVINCIAL DE
TURISME DE VALÈNCIA

Antoni Francesc Gaspar Ramos

EL SECRETARI GENERAL DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Vicente Rafael Boquera Matarredona

LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT DE LA
CANAL DE NAVARRÉS

Carolina Mas Monteagudo
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ANNEX
PLA D'ACTUACIONS PDGT 2021

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ CAP. II CAP. VI

1. PLA DE SENYALITZACIÓ

Instal·lació de senyalització vehicular amb informació turística 16.600,00 €

2. PLA DEL CLUB DE PRODUCTE
Dinamització del Club de Producte mitjançant un programa formatiu,
comercialització dels productes turístics i campanyes de difusió 18.000,00 €

3. PLA DE SENDERISME
Redacció  estudi  tècnic  del  treball  del  manteniment  i  millora  de
senderes i equipament rural 12.500,00 €

Manteniment i millora de senderes i equipament rural 120.000,00 €

4. PLA DE MÀRQUETING

Campanya de comunicació integral en línia 17.700,00 €

Campanya de promoció i posada en valor de productes turístics 33.030,00 €

Campanya de posicionament internacional 16.500,00 €

5. PLA SMART DESTINATION

Sistema fotovoltaic de generació d’electricitat en paratges naturals 8.000,00 €

Generació de visites virtuals 33.430,00 €

Gestió de residus 24.240,00 €

131.160,00 € 168.840,00 €
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MEMORIA
PDGT 2021

Introducció.
Els municipis que integren la Mancomunitat de la Canal de Navarrés (Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella,
Estubeny, Navarrés, Millares i Quesa) conformen una àrea d'interior molt pròxima a Xátiva i València. Un
territori  de contrastos banyat per nombrosos afluents del  riu Xúquer que ha sabut oferir sempre les
seues riqueses a les persones visitants. Una terra marcada per la història, de la qual dóna fe el seu
patrimoni cultural, històric i natural, símbols del caràcter fronterer d'aquest espai entre l'interior i la costa.
Amb una extensió de 709,3 quilòmetres quadrats i una població d’11.000 habitants, el conjunt d'aquests
huit  municipis, destaca per la diversitat i  l'atractiu dels seus recursos. Un enclavament entre alzines,
pinedes i canyars, amb la riquesa mediambiental que ens brinda el Massís del Caroig i els rius Frare,
Escalona, Cazuma i Sellent, en el qual podem degustar una saborosa gastronomia, basada en arrossos,
gaspatxos i els seus irresistibles dolços, tots ells elaborats a base de productes autòctons com la mel i
l'oli d'oliva, al mateix temps que ens endinsem en la cultura amable i acollidora dels seus pobles i les
seues gents.
Amb un pressupost de 300.000 euros, el Pla de Dinamització i Governança Turística (PDGT) naix amb el
ferm propòsit  de consolidar als 8 municipis d'interior de la comarca de la Canal de Navarrés com a
destinació turística especialitzada de qualitat, amb singularitat pròpia i una oferta diversificada.
Aquest projecte millorarà la condició turística d'aquests municipis posant en valor nous recursos que
diversifiquen l'activitat econòmica del territori i mitjançant la implicació del sector privat amb la creació de
nous establiments.
Aquesta  tercera  anualitat  2021  basa  la  seua  estratègia  en  quatre  claus  fonamentals:  un  territori
multicultural, la gran riquesa patrimonial, un model turístic d'interior complementari al de sol i platja i la
situació geoestratègica d'aquesta comarca, amb la proximitat de la costa, l'entorn natural del Massís del
Caroig, i l'art rupestre llevantí Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Objectius
Els objectius del PDGT s'estructuren en tres punts:
•  Construir  un  producte  global  diferenciat  basat  en  els  seus  potencials  endògens  i  en  la  captació
d'iniciatives exògenes.
• Dotar de noves infraestructures i equipaments a la zona tenint en compte el treball realitzat fins ara
sobre la base d'altres projectes de dinamització turística.
• Ordenar el desenvolupament turístic en el territori, estructurant l'oferta, els recursos, els productes i les
planificacions territorials existents.

Totes les actuacions estan dirigides a potenciar el destí i la seua imatge, a través de l'últim Pla Estratègic
de Turisme en el qual s'han identificat quatre elements que el fan diferent de la resta de destins d'interior
i un segon pla director orientat al turisme intel·ligent.
El destí es planteja, com a meta, la consolidació d'un turisme estructurat sostenible i de qualitat. Per a
això cal treballar conjuntament en actuacions globals que ajuden a mantindre el posicionament  com a
destinació turística intel·ligent. Amb aquest objectiu es planteja el següent pla d'accions per a aquest
2021.

Inversions
Les inversions a realitzar se centren en l'adaptació i  la interpretació dels recursos turístics seguint la
imatge del nostre destí, mitjançant la senyalització, de manera inclusiva, dels principals recursos, formant
productes turístics relacionats amb la naturalesa, les senderes, el patrimoni cultural i històric i, l'element
més característic del nostre destí, que és l'aigua.
Inversió:
• Instal·lació de senyalització vehicular   16.600,00€
• Manteniment i millora de senderes 120.000,00€
• Sistema fotovoltaic generació electricitat en paratges     8.000,00€
• Gestió de residus   24.240,00€
• TOTAL 168.840,00€
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PLA D'ACTUACIONS 2021

1er) Senyalització vehicular. Import: 16.600,00 €
En  la  primera  anualitat  del  PGDT  es  va  dur  a  terme  la  implantació  de  sistemes  intel·ligents  en
equipaments turístics mitjançant un nou sistema de QR, NFC, Beacons i Geobalises que va permetre la
creació d'una senyalització per a les persones vianants de la màxima qualitat. La gestió d'un turisme
intel·ligent basat en la implantació del sistema global d'informació turística utilitzant un model de dades
amb una versió d'integració dels sistemes de senyalització i informació turística per a la promoció i el
desenvolupament de destinacions turístiques intel·ligents ha suposat una iniciativa d'èxit.

La instal·lació d'aquesta mena de senyalització intel·ligent va ser reconeguda per Turisme Comunitat
Valenciana amb l'atorgament del Premi a la Innovació en la Xarxa Tourist Info en 2020 al Departament de
Turisme de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés que gestiona les Tourist Info d'Anna i Quesa.

La incorporació de la tecnologia en la Canal Territori Turístic s'ha dut a terme per mitjà de l'aplicació
Inventrip que pot ser descarregada de forma totalment gratuïta. El premi a la Innovació en la Xarxa
Tourist Info reconeix la introducció en la prestació de l'activitat habitual turística de les noves tecnologies,
com a  pas per  a  la  determinació  d'un territori  turístic  intel·ligent.  La  recent  incorporació  a  la  Xarxa
Nacional  de Destinacions Turístiques Intel·ligents  (DTI  nacional),  l'obtenció  del  premi Digital  Tourism
2020 a l'empresa Sismotur per la seua experiència d'èxit  en la interoperabilitat de plataformes en la
Canal i la recent incorporació al Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destins (SICTED),
són  els  últims  reconeixements  obtinguts  pel  departament  de  Turisme  de  l'Agència  d'Ocupació  i
Desenvolupament Local de la Mancomunitat.

En la segona anualitat del PGDT la senyalització s'ha mantingut per la senda de la incorporació de la
tecnologia en el conjunt d'indicadors de caràcter informatiu. La instal·lació de tòtems interpretatius amb la
inclusió de beacons emmarcada dins de l'estratègia desenvolupada per l'Institut Valencià de Tecnologies
Turístiques (INVATTUR), juntament amb la millora en la senyalització de la sendera GR 332 incloent
balises interpretatives amb beacons en els punts de major interés turístic, donen bona prova d'inclusió de
senyalització intel·ligent.

Després de la instal·lació de la citada senyalització (per a les persones vianants, interpretativa i balises),
en la tercera anualitat es requereix la finalització de les actuacions recollides en el Pla de Senyalització
turística de la Canal de Navarrés, mitjançant la instal·lació de senyalització vehicular.

• Iniciativa  1.1.  Instal·lació  de  senyalització  vehicular  en  els  municipis  de  la  comarca
proporcionant informació sobre els principals recursos turístics.  Import 9.800,00 €.
Tots els municipis membres de la Mancomunitat senten la necessitat d'apostar i creure en un sistema de
senyalització òptima que permeta tant a la persona visitant com a la població resident accedir de manera
directa i clara a tots els equipaments turístics en aquest cas, per al seu total gaudi. Pel fet que la totalitat
de les persones visitants accedeixen per les vies vehiculars, resulta imprescindible el reforçament de la
senyalització en aquestes vies. Després del subministrament de la senyalització en el PGDT 2020, en
l'anualitat de 2021 es procedirà a la seua instal·lació.

La senyalització es basa en l'agregació de mòduls d'igual grandària que indiquen una sola indicació i
direcció. La instal·lació es produirà en els trams de travessia. És desitjable la seua uniformització de la
tipologia  de  destins municipals,  però  no és oportuna fora  d'aquests  trams.  La ubicació  definitiva  es
produirà segons l'autorització proporcionada per les autoritats competents.

Actuació:
-  Instal·lació  de  pal  telescòpic  114x7,75mm-90x6mm  per  a  5/6  panells  (250/400/400)  per  a  la
senyalització subministrada en 2020.
-  Instal·lació  de  pal  telescòpic  114x4mm-90x6mm  E60,  transport,  excavació  i  fonamentació  sobre
ancoratges i abraçadores subministrades en 2020
- Instal·lació de pal telescòpic 114x7,75mm-90x6mm per a panells (250/300/100)
- Ancoratges fonaments pals telescòpics amb abraçadores per a pal telescòpic 114 cm (ref. 15352 i 3911)
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- Ancoratges consolide abraçadora per a pal telescòpic 114 cm (ref. 15352 i 3911)

Objectius:
- Homogeneïtzar la senyalització de la comarca per a donar una imatge del destí conjunt i increment de
la informació proporcionada a les persones turistes
- Millora de la informació sobre els recursos turístics

• Iniciativa 1.2. Instal·lació de senyalització vehicular en els municipis de la comarca amb la
imatge del destí “La Canal Territori Turístic”.  Import: 6.800,00€.
L'àrea dels municipis de la Mancomunitat es manté cohesionada per vincles històrics, geogràfics, amb
recursos patrimonials i elements que li confereixen una identitat pròpia. El destí, denominat “La Canal
Territori Turístic” recull una oferta integrada, constituïda per diferents serveis i activitats turístiques i una
oferta àmplia i complexa, que inclou tant els serveis existents, com les noves ofertes que es deriven
d'ells.

Després de la creació de la marca “La Canal Territori Turístic”, resulta imprescindible donar-la a conéixer,
sent necessària la instal·lació de senyalització vehicular en els municipis pertanyents amb la imatge de la
marca.

Actuacions:
- Visita als municipis per a la determinació de la ubicació, contactant amb els municipis i acordant la
millor ubicació
- Subministrament del cartell  amb pal retolat i  laminat de ferro galvanitzat amb cants doblegats tipus
safata, amb reforços posteriors i ancorat a pal de ferro galvanitzat
- Frontal del cartell retolat en vinil impressió digital a tot color més laminat segons imatge proporcionada
- Instal·lació dels cartells, amb muntatges de pal i rematat en sòl o vorera

Objectius:
- Promoció de la marca “La Canal Territori Turístic”
- Homogeneïtzar la senyalització de la comarca per a donar una imatge del destí conjunt i increment de
la informació proporcionada a les persones turistes

2n) Dinamització Club Producte. Import: 18.000,00€
L'associacionisme i la cerca de sinergies entre empreses, sobretot en l'àmbit rural o d'interior, resulta
fonamental per a la competitivitat de les empreses turístiques. Durant la primera anualitat, es va dur a
terme un treball de consultoria i assistència tècnica per a la creació del Club Producte, i durant la segona
anualitat es va posar en marxa.

Sobre  la  base  de  les  empreses  integrades en el  Club  s'han  confeccionat  experiències  individuals  i
paquets turístics per a la seua posterior comercialització. La situació provocada per la COVID-19 fa que
resulte  encara  més  necessari  el  conjunt  d'accions  encaminades  al  seu  desenvolupament  i  la  seua
potenciació.

• Iniciativa 2.1. Dinamització del Club Producte. Import: 18.000,00 €
Actualment, el Club està format per 15 entitats  pertanyents a espais visitables, allotjaments, espais de
restauració i empreses de turisme actiu.

Actuacions:
- Potenciació de l'oferta turística mitjançant Blog Trip: una de les millors maneres de conéixer el producte
turístic és mitjançant la realització de Blogtrips. S'organitzaran segons diferents productes (cicloturisme,
birding, turisme actiu, gastronomia i patrimoni). El disseny del viatge es produirà amb caràcter preferent
en les entitats membres del Club Producte
- Viatge Benchmarking: la cohesió i l'emprenedoria del sector empresarial és una de les claus de l'èxit
d'un destí. Després de la creació del Club és important que aquestes empreses prosseguisquen amb el
treball de posicionament dels seus productes i serveis en el mercat. Per a millorar el seu posicionament i
la competitivitat és important que vegen com funcionen altres empreses d'altres destinacions requerint
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per a això realitzar un viatge de prospecció en una destinació en la qual el sector empresarial tinga un
pes i una influència en l'èxit d'aquest destí.
- Formació a persones empresàries: després de la creació del producte, el principal repte al qual s'ha
d'enfrontar  una empresa és el  de comercialitzar les seues ofertes de manera eficaç.  Per a això,  es
proposa la realització d'un programa formatiu perquè les entitats membres del Club coneguen i sàpien
utilitzar els principals canals comercials. Les sessions formatives tractaran matèries com ara màrqueting
electrònic,  gestió  empresarial  en  temps  de  crisi,  reptes  del  comerç  electrònic,  participació  en  fires,
workshops i material promocional, atenció a la clientela i gestió de crisi.

-  Creació de continguts:  una de les vies per a promocionar la Canal de Navarrés com a destinació
turística és mitjançant la creació de continguts en relació a determinats productes. Per a això, es crearan
una sèrie de post de caràcter editorial de productes com ara birding, cicloturisme, senderisme, patrimoni
monumental, art rupestre, gastronomia, allotjament i activitats de turisme actiu.

Objectius:
- Adquisició de coneixements per part de les entitats integrades en el Club per a la comercialització de
les ofertes de forma més eficaç
- Dotar d'una major visibilitat i potenciació de les experiències creades en el Club Producte
- Millorar la marca del Club augmentant l'índex de rècord de la demanda i millora de la promoció de
l'oferta mitjançant la seua posada en valor
- Coneixement d'experiències dutes a terme en destins d'èxit

3er) Adequació i equipament de rutes de senderisme. Import: 132.500,00€

• Iniciativa 3.1. Redacció d’un estudi tècnic del treball de manteniment i millora de senderes
i equipament rural. Import: 12.500,00€
La totalitat dels municipis de la Canal Territori Turístic formen una vall de cota aproximada sobre els 300
metres sobre el nivell de mar amb el Massís del Caroig com a punt singular de trobada. L'abundància
d'aigua amb nombrosos rius:  Frare,  Cazuma, Escalona, Sellent… dota d'una fauna i  flora d'especial
atractiu per a la pràctica del senderisme.

La totalitat dels municipis de la comarca disposen de senderes locals (SL) i de xicotet recorregut (PR).
Per això,  la pràctica de senderisme està en auge en aquesta comarca,  així  com diferents  activitats
relacionades amb el turisme actiu.

Actuació:
-  Redacció  d'un  Pla  de  Senderisme  que  analitze  la  situació  actual  de  la  xarxa  de  senderes  en  la
Mancomunitat de la Canal de Navarrés.
- Recopilació i canalització de la informació de tots els ajuntaments
- Estudi i treball de camp per al manteniment i la millora de les instal·lacions proposades

• Iniciativa 3.2. Adequació, reforç de la senyalització i equipament de les senderes. Import:
120.000,00€
D'entre les senderes actuals és de destacar:
- Camí de les Cinglas – Quesa
- Chorradores - Castillo de Navarrés
- Corral de Bru - Chichi Juan – Cañica Alcaide
- Les Fonts de Quesa
- PR-CV 173 Barranco Moreno – Bicorp
- PR-CV 203 Els Tolls – Abric de Voro
- PR-CV 204 Corbera – Quesa
- PR-CV 234 Cazuma – Gola Lucino
- PR-CV 235 Benedriz - Bicorp
- PR-CV 236 Pic del Frare
- PR-cv 237 Barranco Salado
- PR-CV 261 Alt de l'Ujero – Cámaro-Millares
- PR-CV 266 Gorgos - Font Negra – Anna
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- PR-CV Cruz de la Cella - Navarrés
- PR-CV Navarrés – Escalona - Chorradores
- Pujada a les Balsillas Bolbaite

Les conclusions i propostes adoptades en l'estudi tècnic del treball de manteniment i millora de senderes
i equipament rural fixaran les prioritats a ser ateses.

Actuacions:
- Tancament en fusta incloent pals verticals
- Instal·lació de balises standard amb placa dibond impresa per a exterior
- Pal de 3 metres amb fletxes de 60x15cm en alumini amb impressió per a exterior
- Instal·lació en el terreny de senyalització i marques de pintura
- Treballs de desbrossament i poda d'arbratge en senda que obstaculitzen el camí
- Disseny i cartografia i planificació dels treballs

4t) Pla de màrqueting. Import: 67.230,00€
• Iniciativa 4.1. Campanya de comunicació integral en línia. Import 17.700,00 €
El coneixement del destí es planteja com una necessitat imprescindible en tota actuació de promoció i
difusió.  L'aspecte promocional  és bàsic,  requerint-se d'una estratègia  de comunicació integral  per al
desenvolupament i execució del destí.

Actualment, el principal aparador d'un destí és la seua presència en línia, internet, a través de diferents
eines, la qual cosa té un enorme abast en comparació amb altres mètodes tradicionals. Les destinacions
turístiques requereixen un major esforç,  recursos i  dedicació,  conscients que els seus propis portals
poden ser la porta d'entrada a futura clientela.

Actuacions:
- Impuls de les xarxes socials: implementar una estratègia d'impuls de les xarxes socials turístiques de la
Canal de Navarrés basada en l'anàlisi del treball i projecte actual, plantejant els objectius de creixement
adequats  i  comunicant  en  clau  turística  els  valors  destacats  del  destí.  La  captació  de  clientela  i
l’optimització al màxim de la inversió en aquestes plataformes.
- Fam Trip/Press Trip: la prescripció forma un pilar clau per a la comunicació i el posicionament d'un
destí. Es treballarà en l'organització que permeta la visita dels atractius del destí. El treball consisteix en
la cerca de persones rellevants per al destí per a la participació en jornades amb persones prescriptores.
- Publicitat en mitjans en línia: millora del posicionament del destí amb la inclusió del destí en plataformes
en línia de rellevància. Es generaran publicacions enfocades en portals amb material gràfic del banc
d'imatges, redacció de post atractius per als diferents targets definits.

Objectius:
- Augmentar la visibilitat del destí i la seua presència en les xarxes socials captant un major nombre de
potencials persones visitants
- Publicació de continguts, gestió d'interaccions i gestió de publicitat
- Generació d'informe de resultats

• Iniciativa 4.2. Campanya de promoció i posada en valor de productes turístics. Import:
33.030,00 €
La Canal Territori Turístic disposa d'una àmplia varietat de productes turístics, i és necessària la promoció
i posada en valor de dos d'ells: l’art rupestre i l'observació d'ocells.

Actuacions:
- Desenvolupament de l'art rupestre de la zona mitjançant la interpretació i senyalització dels jaciments
visitables existents.

L'actuació permetrà l'homogeneïtzació i la unificació de la informació de l'art rupestre en l'àmbit de la
Mancomunitat de la Canal de Navarrés, catalogat com a art rupestre llevantí i declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.
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Mitjançant  la  instal·lació  de  panells  informatius  d'art  rupestre  es  facilitarà  les  visites,  mentre  que  la
creació de material gràfic imprés permetrà ser repartit entre les persones usuàries.

La descripció de l'actuació és la següent:
- Creació i impressió de tríptics a color sobre l'art rupestre prehistòric a la Canal de Navarrés
- Creació i instal·lació de panells informatius per a la lectura i interpretació de l'art rupestre de 80x60cm
amb format per panell d'HPL i impressió directa UVI
- Senyalització dels jaciments mitjançant la creació, transport i instal·lació de senyals direccionals amb
identificador del jaciment.

Objectius:
- Estudi dels jaciments visitables per a la instal·lació d'elements de senyalització
-  Generació  d'un recurs turístic  per al  possible desenvolupament d'una oferta  turística  basada en la
visualització dels jaciments d'art rupestre.
- Increment de l'atractiu turístic de la Canal de Navarrés amb productes turístics sostenibles basats en
l'observació de l'art rupestre.
- Desenvolupament del turisme ornitològic a la Canal de Navarrés

El turisme ornitològic és una de les disciplines amb major potencial tant a la Comunitat Valenciana, com a
la Canal de Navarrés. La gran varietat d'avifauna que es reparteix entre les extenses masses de bosc,
els cursos fluvials i les zones humides converteixen a la comarca en un lloc atractiu dins de la província,
ja que permet l'observació d'algunes espècies d'especial interés.
La formació en turisme ornitològic que han rebut les empreses de la zona en els cursos oferits per la
Mancomunitat, a través dels CdT de Turisme Comunitat Valenciana, assegura que les experiències en
aquest sector tindran la qualitat que una persona aficionada a l'observació d'ocells requereix.

La descripció de l'actuació és la següent:
- Estudi sobre els recursos naturals vinculats al producte (hàbitats, paisatges, espècies i fenologia)
- Localització de llocs estratègics per a la col·locació de panells interpretatius
- Definició d'itineraris ideals per al desenvolupament de rutes ornitològiques senyalitzades
-  Redacció  de  continguts,  elaboració  de  material  gràfic,  disseny  de  cartelleria  i  col·locació  de  la
senyalització

Objectius:
- Estudi dels diferents grups d'ocells presents en el territori
- Localització dels punts estratègics per a la instal·lació d'elements de senyalització
- Desenvolupament de rutes ornitològiques  senyalitzades per a convidar les persones visitants a recórrer
els espais naturals
-  Generació  d'un  recurs  turístic  per  al  possible  desenvolupament  d'una  oferta  turística  basada  en
activitats de birdwatching que contribuïsquen a millorar la diversificació del sector turístic de la localitat.
- Increment de l'atractiu turístic de la Canal de Navarrés amb productes turístics sostenibles basats en
l'observació del medi ambient.

• Iniciativa 4.3. Campanya de posicionament internacional. Import: 16.500,00€
La promoció i la comunicació turística en l’àmbit internacional requereix la traducció en els principals
idiomes estrangers del material promocional de què disposa la Mancomunitat de la Canal de Navarrés.
El  material  promocional  de  qualitat,  actualitzat  i  homogeni  disponible  en la  web lacanalturismo.com
requereix  ser  traduït  perquè  siga  fàcilment  comprensible  per  la  totalitat  de  les  persones   turistes
potencials.

Objectius:
- Ampliar el mercat al qual es dirigeix el destí
- Reflectir fidelment la totalitat del contingut de la web en els idiomes valencià, anglés, alemany i francés
- Reflectir fidelment els textos originals amb les degudes adaptacions lingüístiques
- Garantir la terminologia tècnica específica continguda en els documents d'origen

5è) Pla Smart destination.  Import: 65.670,00€
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• Iniciativa 5.1. Sistema fotovoltaic de generació d'electricitat en paratges naturals.
•  Import: 8.000,00€
Després  de  la  instal·lació  d'equipament  per  a  la  connectivitat  a  internet  en  els  paratges  naturals
realitzada en l'anualitat de 2020, en l'anualitat de 2021 s'instal·larà el sistema fotovoltaic de generació
d'electricitat per a la connexió d'internet en paratges naturals on no es disposa de connectivitat.

El control en el flux de persones mitjançant un nou sistema de sensors, juntament amb la implementació
d'un sistema de compra d'entrades en línia dels productes turístics, requereix connexió a internet en els
paratges naturals dels Tolls de Quesa i el Riu Frare de Bicorp.

La  iniciativa  suposa  el  desenvolupament  d'una  actuació  emmarcada  dins  de  la  destinació  turística
intel·ligent,  inclòs  dins  de la  Xarxa  de Destinació  Turística  Intel·ligent  de la  Comunitat  Valenciana  i
nacional.

Actuacions:
- Instal·lació i posada en marxa del sistema fotovoltaic
- Solució Fotovoltaica per a kit jupiter + WIFI amb la instal·lació de:
Jinko Solar JKM275PP-60-V
Victron BlueSolar Monoblock AGM Power 95
Rack U16 Ventiladors + safates
Estructura suport per a panells solars
Cablejat per a la instal·lació
Quadre proteccions CC

Objectius:
- Dotar d'electricitat per a la connexió a internet
- Anticipació en el flux de persones mitjançant la validació de les entrades comprades per internet
- Millora de l'oferta turística i millora de la gestió econòmica dels productes turístics, repercutint en un
millor control del flux de persones

• Iniciativa 5.2. Generació de visites virtuals. Import: 33.430,00€
La visita virtual, també dita passeig, recorregut o tour virtual, és una manera de conéixer un espai a
través de la interacció amb el ratolí -no immersiva- o de la Realitat Virtual -immersiva- possibilitant així, i
segons el seu disseny, recórrer diferents espais o llocs de determinat entorn.

Juntament amb l'àmplia varietat de material divulgatiu en forma de fullets i  mapes de què disposa la
Mancomunitat, les noves tecnologies pròpies d'una destinació turística intel·ligent,  obliga a adaptar-se a
aquesta nova realitat. La generació de visites virtuals permetrà l'accés als diferents recursos turístics de
manera en línia fent un recorregut previ al desplaçament al territori.

La  simulació  d'aquest  entorn  es  basa  en  la  interconnexió  d'una  sèrie  d'imatges  omniorámiques  o
panoràmiques de 360 i 180é, denominades equirectangulars, que permeten una visualització completa
del que envolta el punt de visió, o de la seua representació sintètica, a través d'imatge generada per
computadora, conformant així un espai real, generat i manipulat mitjançant un programari específic.

Es tracta d’oferir un espai accessible des de qualsevol computadora o dispositiu mòbil o cel·lular amb
accés a Internet, que aportarà una sensació semblant a trobar-se realment en el lloc que es tracte. A
més, les visites virtuals poden contindre elements multimèdia com ara imatges, vídeos, documents en
pdf, o enllaços a URLs, augmentant considerablement les possibles aplicacions d'ús.

Actuacions:
- Generació de continguts per a la seua inclusió en les vistes virtuals
- Realització de la locució d'audioguia en castellà, valencià i anglés
- Realització visita multimèdia 360é VR basada en presa aèria amb visualització per població
- Creació d'enllaços externs integrats a la vista
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- Visualització dels principals punts d'interés de les poblacions
- Inclusió de pista musical durant la visita i disseny web adaptable a mòbil, tauleta i ordinador

Objectius:
- Millora de l'oferta turística mitjançant la promoció i la difusió dels recursos
- Utilització de les funcionalitats operatives de la web per a la reducció de material físic reduint l'impacte
mediambiental
- Complementar el material divulgatiu de la comarca.

• Iniciativa 5.3. Gestió de residus. Import: 24.240,00€
La Canal Territori Turístic requereix un òptim tractament dels seus residus, mitjançant la utilització de les
noves tecnologies. La gestió del volum de residus, especialment en període estival en les zones de major
afluència requereix una adequació de la gestió operacional de la recollida per a l'eficiència de recursos i
la conservació de l'entorn natural.

Conéixer el  volum de residus generat  per les persones visitants i  dimensionar el  servei  de recollida
adaptant-lo al volum d’aquestes és una necessitat per a una gestió eficaç i eficient dels recursos.

Actuacions:
- Control de l'estat d'ompliment dels contenidors de fem mitjançant alertes, reportes i analítiques
- Monitoratge del nivell d'ompliment de contenidors
- Alertes programables del nivell d'omplit
- Instal·lació de sensors intel·ligents en els contenidors

Objectius:
- Millora de la gestió de residus
- Optimització dels recursos.
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