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.  

Aquest pla neix de la voluntat dels municipis que composen la Mancomunitat de la 

Costera – la Canal de reconvertir el seu sector turístic, adaptar-ho als temps que 

corren i estructurar la seua oferta de forma que es facilite la seua comercialització. 

El territori, tot i no ser massa extens, compta amb una gran diversitat paisatgística, 

cultural i social que, tot i fer més complexa la unificació de l’oferta al voltant d’un eix 

vertebrador central; alhora ofereix una gran varietat de recursos i possibilitats que 

permeten generar iniciatives riques, potents i engrescadores.  

Cal també deixar clar que aquest pla no ha nascut del no res, hi ha un important 

treball previ desenvolupat tant en diverses accions participatives de la 

Mancomunitat com pel PATEC, el Pacte Territorial Costera Canal. Un pacte 

territorial per a l’ocupació que va extraure com una de les principals conclusions 

que: 

“Por su lado, la Costera ya es un referente turístico, especialmente la ciudad de Xàtiva. A pesar 

de encontrarse a 40 minutos de la capital, atrae no solo a turistas nacionales, sino que es 

habitual encontrar a turistas extranjeros de visita. Su enorme patrimonio cultural e histórico 

hace que sea un destino con un potencial increíble para este sector. Todo esto resulta muy 

llamativo cuando encontramos la absoluta falta de un plan estratégico turístico para este 

territorio. 

Las entrevistas realizadas esclarecen respecto al turismo que estamos ante la gran 

oportunidad del territorio para generar actividad. Además, el potencial de Xàtiva puede 

actuar de motor del resto de municipios. La Canal de Navarrés y la Costera deberían ampliar 

su colaboración en este ámbito, pero sin olvidar que esto debe ir acompañado de servicios e 

infraestructuras. No se puede querer atraer a turistas desde Xàtiva a zonas más rurales sin 

unos adecuados transportes. Esto se hace evidente con la llegada de turistas a la propia Xàtiva, 

que se desplazan gracias a un servicio de tren desde la capital que informa de puntos de interés 

turístico. 

Por último, es importantísimo generar producto turístico y, además, intentar que éste conlleve 

pernoctaciones. Un territorio necesitado de encontrar actividades que generen riqueza y 

permita sus habitantes desarrollar su vida en el mismo, debe actuar de forma innovadora. Las 

iniciativas emprendedoras en este campo marcarán el devenir del sector.” 

Com a resposta a aquest diagnòstic que recollia una demanda territorial es va 

desenvolupar el “Proyecto Experimental de turismo rural Acord Territorial la Costera – la 

Canal de Navarrés”. Aquest document recollia un ample treball social i territorial al 

que identificava els agents sectorials i socials d’interès, els possibles sectors a 

enllaçar i una extensa base de dades de recursos. Elements que va combinar amb 

un procés participatiu que junt a l’anàlisi va extraure conclusions com ara: 

“El ‘Pacte’ debe apoyar proyectos ciudadanos que revaloricen y actualicen el patrimonio a la 

vez que incidan positivamente en la ciudadanía. 

Potenciar los productos agroalimentarios, formar o liderar la formación en turismo de 

naturaleza, fomentar la confianza y la cohesión intercomarcal con propuestas comunes que 

ilusionen e impliquen a diferentes actores de ambas comarcas, apostar por la cooperación y 

comunicarla eficazmente.” 



Un resultats que es van mostrar a dos webs: 

http://turisme.lacosteracanal.es/ca/  

 

https://www.pactecosteracanal.com/Turismo/TurismoVAL.html?lang=ca  

 

Aquest treball s’ha vist continuat els darrers mesos i va ser acompanyat per un 

projecte participatiu extern de meses sectorials que es va desenvolupar entre els 

mesos de setembre i novembre de 2018. Un procés del que les conclusions es van 

posar a disposició també del present document. 



 

Una de les principals conclusions comuna a tots aquests documents i treballs sobre 

el territori és que el patrimoni gastronòmic i agroalimentari de la zona potser la base 

d’activitats turístiques i un important element vertebrador de l’oferta.  

No de bades la zona compta amb productors de reconegut prestigi a àmbits com 

l’enològic (al que a les Terres dels Alforins, integrades en bona part a municipis de 

la Mancomunitat ja s’ha fet un important treball), el de la producció de formatges, el 

dels olis d’oliva, cerveses o les especialitats agroalimentàries (no de bades 

Ecoiberope especialitzada en transformat ecològics i vegans i que té al front al que 

va ser reconegut com el “millor agricultor d’Espanya” el 2018 té la seua seu a cavall 

entre Xàtiva i l’Alcúdia de Crespins). Junt a aquests podem trobar un ample ventall 

de productes tradicionals, de les hortes i secans i especialitats rebosteres i 

càrniques als que s’afegeix un ample ventall de productes silvestres ben reconeguts.  

Com no podia ser d’altra manera el producte turístic a desenvolupar per aquest pla 

ha recollit aquesta realitat i demanda i s’ha optat per vertebrar la venta del destí 

turístic a partir de la qualitat, abundància i reconeixement d’aquestes especialitats 

locals i de l’oferta gastronòmica i de restauració. Un fil conductor comú que 

permetrà diferenciar l’oferta local i generar sinergies i ofertes comunes amb 

elements com el patrimoni, la natura o l’oferta d’activitats.   



.  

La Mancomunitat la Costera – la Canal abasta un conjunt territorial amb solució de 

continuïtat que acull a més de 78.000 habitants i que gaudeix d’un important 

patrimoni humà i natural i un ample ventall de paisatges que va des del regadiu fins 

els secans i zones d’alta muntanya. 

 

Mapa Mancomunitat. 

 



 

 

Mapa territori cobert pel present pla 

Aquesta varietat es reflecteix també a als diferents municipis que la conformen 

podent-se trobar localitats amb diferents graus de ruralitat com Montesa, la Font 

de la Figuera o Barxeta junt a entitats urbanes com Xàtiva o periurbanes com la 

conurbació l’Alcúdia de Crespins Canals.  

Tant la majoria de la població com la majoria dels nuclis habitats es concentren a 

les rodalies de Xàtiva en les àrees històricament denominades la Costera i l’Horta de 

Xàtiva, mentre que altres subcomarques o territoris com la Vall de Montesa o 

Enguera compten amb menys habitants i menys nuclis de població.   

Històricament ha estat un territori de pas i transició entre el litoral mediterrani i 

l’interior peninsular, el que farà que des d’antic a la Costera les infraestructures de 

comunicació tinguen un important pes específic. Aquesta importància estratègica 

ha fet que determinats municipis com Xàtiva, Enguera o Montesa compten amb un 

important patrimoni arquitectònic medieval o modern i que d’altres, com a resultat 

de l’impuls econòmic que aquest tràfic generava, com ara l’Alcúdia de Crespins, 

Canals, la Font de la Figuera o Rotglà i Corberà gaudeixen de notables elements de 

patrimoni industrial. Tot completat amb un ric i variat patrimoni etnogràfic i cultural 

fruit de les diferents realitats socials i territorials.  

 

 

 

 

 



2017 

 Població 
Total 

Homes Dones Densitat 
població 

Altura msnm 
nucli principal 

Superfície 
terme 
municipal 
(km2) 

Enguera 4.926 2.435 2.491 20,38 320 241,75 

l'Alcúdia de Crespins 5.108 2.541 2.567 988,39 158 5,17 

Barxeta 1.577 814 763 55,3 112 28,52 

Canals 13.631 6.827 6.804 623,57 155 21,86 

Cerdà 341 183 158 224,04 146 1,52 

Estubeny 119 59 60 18,54 180 6,42 

la Font de la Figuera 2.067 1.041 1.026 24,51 531 84,34 

El Genovés 2.815 1.420 1.395 185,66 139 15,16 

la Granja de la Costera 312 153 159 375,26 112 0,83 

Xàtiva 29.070 14.215 14.855 379,68 120 76,56 

Llocnou d'En Fenollet 887 461 426 578,96 92 1,53 

Llanera de Ranes 1.042 528 514 112,36 139 9,27 

la Llosa de Ranes 3.599 1.847 1.752 505,07 111 7,13 

Moixent 4.371 2.195 2.176 29,1 340 150,23 

Montesa 1.204 610 594 25,02 293 48,11 

Novetlè 858 422 436 583,01 129 1,47 

Rotglà i Corberà 1.108 557 551 177,09 115 6,26 

Torrella 145 78 67 126,69 148 1,14 

Vallada 3.093 1.573 1.520 50,29 294 61,50 

Vallés 153 82 71 123,84 116 1,24 

Total / Promedi 76.426 38.041 38.385 260 188 39 

Font INE - Portal Estadístic GVA. 

 

  



Aquest catàleg, mostra el patrimoni cultural i material protegit del territori de la 

mancomunitat. Junt a ell es pot trobar altre d’elevat interès però sense protecció que 

serà tingut en compte a l’hora d’estudiar les vies de valorització.  

Al cas del patrimoni cultura no s’han tingut en compte els Bens de Rellevància local, 

atès el seu gran nombre, tot i que si que seran presos en consideració a l’hora de fer 

propostes concretes.  

  



Monuments Inmaterials Conjunts històrics Zones arqueològiques 

Enguera Castell  Enguera Unión Musical Santa 
Cecilia de Enguera 

Xàtiva Conjunto Histórico Artístico de 
la Ciudad 

Moixent Ruinas de la Bastida de 
les Alcuses 

Enguera Iglesia de S. Miguel Canals Asociación Musical 
Canalense 

Total 1 Xàtiva Solar de la antigua 
ciudad de Xàtiva 

Xàtiva Almudín/Museo Municipal el Genovés Cultural Instructiva 
Unión Musical 
Genovense 

  Total 2 

Bellús, el Genovés, 
Xàtiva 

Canal de Bellús a 
Xàtiva/Acueducto de Bellús / 
Acueducto de Alboi. Arcadetes de 
Alboy 

Xàtiva Fiesta de las Fallas de 
Xàtiva 

    

Moixent Castillo Alcúdia de Crespins, l' Sociedad Unión 
Musical l'Alcudia de 
Crespins 

    

Xàtiva Castillo Xàtiva Sociedat Musical La 
Primitiva Setabense 

    

Vallada Castillo/Castillo de la Umbría Llosa de Ranes, la Societat Musical de La 
Llosa de Ranes 

    

Montesa Castillo (ruinas) Novetlè Societat Musical de 
Novetle 

    



Monuments Inmaterials Conjunts històrics Zones arqueològiques 

Xàtiva Ermita de San Félix Moixent Societat Musical La 
Constància de Moixent 

    

Xàtiva Ermita de Santa Ana Font de la Figuera, la Societat Musical La Lira 
Fontiguerense 

    

Xàtiva Ex-Convento de Santo 
Domingo/Exconvento de 
Predicadores 

Xàtiva Societat Musical La 
Nova 

    

Xàtiva Hospital Municipal Granja de la Costera, la Societat Musical Santa 
Cecília de Granja de La 
Costera 

    

Xàtiva Iglesia Colegiata de la Asunción de 
Nuestra Señora/Iglesia Colegiata 
de Santa María 

Montesa Unió Musical de 
Montesa 

    

Xàtiva Iglesia de San Francisco/Antiguo 
Convento de San Francisco 

Rotglà i Corberà Unió Musical de Rotglà 
i Corberà 

    

Xàtiva Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol 

Barxeta Unió Musical Santa 
Cecília de Barxeta 

    



Monuments Inmaterials Conjunts històrics Zones arqueològiques 

Xàtiva Palacio de Alarcón/Juzgados Vallada Unió Musical Valladina     

Moixent Presa del Bosquet/Bassa del 
Bosquet 

Llanera de Ranes Unión Musical Llanera 
de Ranes 

    

Xàtiva Real Monasterio de la Asunción o 
de Santa Clara/Convento de 
Clarisas 

Llocnou d'En Fenollet Unión Musical San 
Diego 

    

Canals Torre y Murallas de los Borja Canals Unión Musical Santa 
Cecilia de Canals 

    

Total 19 Vallada Unión Protectora 
Musical 

    

  

Total 20 

    

 

  



Municipi Museus 

el Genovés 1 

La Font de la Figuera 1 

Llanera de Ranes 2 

La Llosa de Ranes 1 

Moixent 1 

Montesa 1 

Torrella 1 

Vallada 1 

Xàtiva 3 

Enguera 2 

Total 14 



Municipis Nº d'espais naturals protegits 

Alcúdia de Crespins, l'  1 

Barxeta  1 

Canals  3 

Cerdà  0 

el Genovés  2 

Estubeny  2 

Font de la Figuera, la  4 

Granja de la Costera, la  0 

Llanera de Ranes  0 

Llocnou d'En Fenollet  0 

Llosa de Ranes, la  0 

Moixent  10 

Montesa  1 

Novetlè  0 

Rotglà i Corberà  0 

Torrella  0 

Vallada  4 

Vallés  0 

Xàtiva  3 

Enguera  9 

Total 40 

 



.  

Ens trobem amb un territori al que el sector turístic torna a créixer després d’uns 

“anys perduts” arran de la crisi patida els darrers anys. Tot i això, les realitats 

territorials varien i podem trobar situacions molt diferents tant entre pobles com 

entre sectors.  

 

 

Font: Institut Valencià d’Estadística. 

Com es pot comprovar amb la comparativa entre 2010 i 2017 el sector ha perdut 

tant places als municipis de la Mancomunitat i augmentat el nombre d’establiments 

i ha redistribuït internament l’oferta i l’ha diversificada. Unes xifres que ens mostren 

un sector en reconversió i readaptació a les noves realitats i situacions del mercat. 

A més a més, cal sempre tenir en compte en matèria turística que hi ha un 

contingent important d’oferta que queda fora del sistema estadístic per les seues 

característiques informals (lloguer de cases a estiuejants, economia submergida, 

etc.)   
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Estadística turística sectorial 2017 
 Hotels Hostals Pensions Apartaments Càmpings Cases rurals Albergs Restaurants Cafeteries Agències de 

viatges 
Empreses 
turisme actiu 

 Nombre Places Nombre Places Nombre Places Nombre Places Nombre Places Nombre Places Nombre Places Nombre Places Nombre Places Total Total 

Bolbaite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43 0 0 4 200 1 47 0 0 

Enguera 1 38 0 0 0 0 3 25 4 730 13 106 1 75 17 1.308 0 0 1 0 

Quesa 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

l'Alcúdia de 
Crespins 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 125 2 95 2 0 

Barxeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 161 0 0 0 0 

Canals 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 15 406 8 568 6 0 

Cerdà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estubeny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

la Font de la 
Figuera 

0 0 1 16 2 47 0 0 0 0 1 12 0 0 8 650 0 0 0 0 

El Genovés 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 

la Granja de 
la Costera 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Xàtiva 3 165 0 0 1 12 15 66 0 0 6 55 1 40 89 5.528 26 1.441 7 0 

Llocnou d'En 
Fenollet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 64 0 0 

Llanera de 
Ranes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 2 100 0 0 0 0 

la Llosa de 
Ranes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 352 0 0 0 0 

Moixent 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28 1 56 11 385 0 0 1 0 

Montesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 168 3 96 0 0 

Novetlè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 113 1 36 0 0 

Rotglà i 
Corberà 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 185 0 0 0 0 

Torrella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vallada 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 1 42 3 135 0 0 0 0 

Vallés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6 233 1 16 3 59 25 138 4 730 30 267 4 213 174 9.836 42 2.347 17 4 

Font: Institut Valencià d’Estadística 

 

  



Una breu ullada a les xifres oficials del turisme ens permet albirar dos grans nuclis 

turístics tant en establiments com en places, Xàtiva i Enguera, seguits d’altres de 

menor intensitat com ara Bolbaite, Moixent o la Font de la Figuera (en aquest cas 

amb una oferta molt lligada al seu paper de nus de comunicació entre diverses 

autovies i ferrocarrils i la presència continuada de treballadors d’obres públiques a 

la zona per aquesta causa).  

Altre element important a destacar és que tot i les carències locals, en conjunt hi ha 

una oferta ampla i diversificada que permet, amb desplaçaments curts, trobar un 

allotjament de les característiques que desitgem prop dels llocs que vulguem visitar.  

Tot i això, hem de tornar a fer esment de la poca fiabilitat d’aquestes xifres atenent 

a que hi ha un mercat “informal” i que a part de l’oferta, per comprovacions sobre el 

terreny sabem que es presta en forma diferent a la que està registrada a l’Agència 

Valenciana de Turisme. D’altra banda en ser xifres de 2017 no tenen en compte 

establiments d’apertura recent (com l’alberg de Vallada).  

Altra qüestió a valorar, és que a varis municipis es troben establiments (Canals, 

Enguera, la Llosa de Ranes, etc.) de titularitat municipal que ara no estan oberts però 

que d’obrir-se i trobar un gestor permetrien augmentar l’oferta i el nombre de places 

sense necessitat de grans inversions. Caldria també considerar que hi ha elements 

com les zones d’acampada lliure que no són reflectits a les estadístiques 

disponibles.  

Un estudi lleuger sobre el territori ens ha aportat la següent informació 

complementària que ajuda a comprendre millor la situació del sector turístic 

comarcal: 

A Vallada l'allotjament està cobert per dos establiments, la “Casa de Poble l'església” 

(6-7 places) i els apartaments rurals “Giners” (16 places) que a més a més tenen una 

oferta complementària de multi-aventura. 

A Bolbaite es troba la Casa Lera que oferta (12 places) i que disposa d’oferta 

complementària d’activitats a petició del client. També en podem trobar allà la Casa 

El Puente (8 places) que permet l’allotjament amb mascotes. A Bolbaite també està 

la Casa Los Cipreses (8 places) i l’apartament rural “Camino al lago” (7 places) que 

ofereix activitats complementàries d’aventura i natura.  

A Moixent en trobem una oferta més variada amb quatre cases rurals (El Corral de 

Pablanch, la Bodega, els Urreps i Mas de Monserrat, 50 places en total aprox.), l'Hotel 

Rural “Makasa” (10 places en 5 habitacions dobles) i l'alberg de les Alcusses (13 

habitacions, 130 places + 3 cabanyes de fusta). D'aquest alberg parlarem amb més 

detall més endavant .  El restaurant de carretera Boquella II també ofereix 

allotjament amb 9 habitacions al servei dels viatgers de l'A-35.  

La Font de la Figuera disposa també d'un alberg municipal  molt bàsic (12 places) 

que permet dormir i fer ús de les instal·lacions sense cost i l'Hostal Rural Amable (8 

habitacions, 18 places) que compta amb serveis d'interés com restaurant o piscina. 

Ja a la carretera es troba el restaurant el Carrascal que té una oferta de 17 

habitacions molt orientades als viatgers de l'A-35.  



A la Llosa de Ranes es troba l'alberg de Santa Anna, que recupera l'antic balneari. 

L'establiment ha patit moltes vicissituds al llarg de la història i en l'actualitat obre 

únicament com restaurant.  

A Quesa es troba l’Hotel de Muntanya “La Rocha” amb 10 habitacions i 20 places i 

disposant de saló amb zona de lectura, wifi gratuït per als clients, TV, jocs, zona de 

relax. Amb accés al complex del poliesportiu-piscina municipal amb zones 

enjardinades, parc infantil, pistes de frontó, tennis i futbol-sala. 

A Llanera de Ranes es troba la “Casa del Pati” que ofereix 13 places i a Novetlé es 

troba l'Hotel San Diego (***)  que compta únicament amb 3 habitacions i 6 places 

declarades oficialment com de “pensió” a les que cal afegir dos cases annexes que 

oferten 26 places addicionals.  

A Xàtiva, capital de la comarca en trobem una oferta variada que inclou hotels (Mont 

Sant [****] amb 16 habitacions, 29 places + cabanyes, Murta [***] 29 habitacions (en 

aquest moment tancat en ser de propietat municipal i haver estat deixat pels 

gestors), 62 places i Vernissa [**] 39 habitacions, 63 places); pensions (La Maga 

Rooms, 7 habitacions i 12 places), apartahotels (Las Coles, 4 apartasuites, 8 places), 

cases rurals (Aldomar 10 places, Corretgeria 27 10 places, Bernabé 12 places) i 

l'alberg la Casa del Cigroner amb 76 habitacions i 145 places).  

Al terme d’Enguera es troben dos establiments que cal tenir en compte en aquest 

anàlisi, l'Hotel Portal del Caroig d'Enguera [***] (19 hab i 35 places) i el complex “El 

Teularet” de Navalón que compta amb hostal (22 habitacions, 44 places), alberg (75 

places), 4 Apartaments (21 places), cabanyes (10, 60 places), caravanes (3, 12 places 

+ 50 places de parking), càmping (61 parcel·les, 203 places). 

És necessari aclarir que tant la resta de la Canal de Navarrés que no forma part de la 

mancomunitat com altres comarques veïnes com ara la Vall d’Albaida i la Ribera 

Alta donen allotjament a visitants que acaben desenvolupant part de la seua activitat 

a territori que forma part de la Mancomunitat la Costera – la Canal.  

En tot cas, a l’hora d’abordar el turisme a la Costera cal anar més enllà de 

l’allotjament. A hores d’ara el que dominen són visites de mitja o jornada sencera. 

P. Ex. El pont de Tots Sants de 2018, l’ajuntament de Xàtiva ha publicat una xifra de 

visitants sols al Castell de Xàtiva entre l’1 i el 4 de novembre de 2.880 

(http://blog.xativa.es/2018/11/06/el-castell-de-xativa-continua-batent-records-

amb-vora-3-000-visites-durant-el-pont-de-tots-sants/) una xifra que supera de 

llarg la capacitat local d’allotjament àdhuc incloent-hi la de llocs a una distància de 

15 km.  

És a dir, a hora la majoria de l’impacte del turisme i visitants es troba a sectors 

(activitats, restauració, comerç, etc. ) diferents de l’allotjament i al que segurament 

no són alienes les 4 empreses d’activitats (acompanyades d’altres “informals” o que 

no tenen les activitats turístiques com activitat principal) que apareixen als registres 

estadístics. Per tant aquest tipus de turisme haurà de ser tingut en compte a la 

proposta d’actuacions tant per aprofitar-lo com per fer-lo més rendible o 

reconvertir-lo parcialment per beneficiar altres sectors o l’allotjament.  

http://blog.xativa.es/2018/11/06/el-castell-de-xativa-continua-batent-records-amb-vora-3-000-visites-durant-el-pont-de-tots-sants/
http://blog.xativa.es/2018/11/06/el-castell-de-xativa-continua-batent-records-amb-vora-3-000-visites-durant-el-pont-de-tots-sants/


L’anàlisi DAFO sol ser emprat per fer diagnòstics ràpids i fàcilment comprensibles 

per part de qualsevol persona. L’estructura s’articula al voltant de factors interns 

(Debilitats i Fortaleses) i de factors externs (Amenaces i Oportunitats) que formen 

l’acròstic DAFO.  

El present DAFO s’ha elaborat per mitjà d’entrevistes amb agents locals i aprofitant 

materials de processos participatius comarcals desenvolupats al llarg de 2017 i 

2018.  

 

 

  



DEBILITATS AMENACES 
Destinació poc coneguda fora de l'àmbit valencià. 
Territorialitat extranya (no és una comarca). 
Manca de sinergies entre sectors i territoris. 
Mancances en connexions internes territorials amb transport públic. 
Oferta complementària poc treballada i desenvolupada. 
Manca de formació de part de l'empresariat i empleats del sector turístic. 
Obsolescència de part del sector.  
Manca de capital per inversió.  
Manca d'aliances estratègiques intra i extrasectorial. 
Manca d'associacionisme sectorial. 
Excessiva dependència d'inversions i decissions administració. 
La manca de relleu generacional a bona part del sector. 
Incapacitat de renovació de l'oferta per part del sector. 
Hostaleria poc enfocada al turisme.  
Poca confiança en el potencial del sector turístic. 

Consolidació d'altres destins d'interior més madurs (Els Ports, Alt Palància, Requena-Utiel, Comtat-Alcoià, etc.) 
Deteriorament dels actius turístics naturals i patrimonials. 
Irrellevància com a destí.  
Saturació de determinats destins locals al territori de la mancomunitat.  
Tendències centrífugues i a competir internament més que a la col·laboració.  
Manca de continuïtat a iniciatives supra-locals. 

FORTALESES 
Bones comunicacions externes (autovia, ferrocarril, accesibilitat a aeroport i port). 
Posició estratègica 
Casos d'èxit territorials (Alforins, Xàtiva, etc.) a replicar i ampliar. 
Varietat i diversitat de recursos turístics. 
Presència de patrimonis materials i immaterials singulars.  
Potent sector agroalimentari. 
Destins consolidats (Xàtiva, Enguera). 
Inserció d'alguns destins (Xàtiva) a rutes INSERSO i de turoperadors.  
Abundància de serveis que poden ser útils al turisme a determinades localitats (comercials, culturals, sanitaris, etc.) 
Important patrimoni cultural popular (festiu, danses, folklore, etc.) i patrimoni cultral a l'ús. 
Personatges històrics i actuals d'interés turístic.  
Abundància d'allotjament a determinats municipis i d'oferta variada d'allotjament.  
Presència abundant de recursos que poden ajudar a desenvolupar activitats (Teatre, castells, sales expositives, cellers, 
etc.)  
Important patrimoni gastronòmic i agroalimentari.  
Mercat intern i proper fort. 
Existència d'oferta de rutes i activitats supracomarcals a la que s'està inserit. 
Algunes associacions empresarials i comercials ben assentades i amb dinàmiques de treball positiu.  
El treball desenvolupat pel PATEC 
Programa MENTOR per emprenedors 
Existència de plans locals de planificació turística (Xàtiva, Montesa, etc. Que es poden aprofitar) 
El Caroig com gran espai natural 
Espais protegits.  
FP Vallada Activitats esportives mitjà natural 
Centre CDT Enguera "València Interior" 
FP Animació sociocultural i turística Xàtiva 

OPORTUNITATS 
Potencial de determinats recursos. 
Possibilitat de generar sinergies territorials i sectorials.  
Territori molt apte per paquets comvinats porducte turístic + producte territorial + activitat. 
Possibilitat d'atraure al turisme costaner per activitats i visites.  
Extensió de la ruta dels Borja. 
El paper de coordinació que pot exercir la Mancomunitat. 
Agenda comarcal d'esdeveniments tractors. 
Convenis amb entitats d'interés i amb altres territoris.  
Co-Competència. 
Desenvolupament d'un clúster turístic.  
Possibilitat d'augmentar pernoctacions. 
Recursos i infraestrucutures turístiques ja construïts (albergs, etc.) però no utilitzats.  
Formació no reglada i reglada orientada al turisme. 

 

  



Aquestes conclusions, que forçosament hauran de ser ampliades en un futur com 

també s’ha de fer amb l’anàlisi DAFO, pretenen fer un resum de bona part del que ja 

s’ha dit d’una forma o altra fins el moment i generar les bases per les propostes 

d’actuacions a desenvolupar. Un primer punt a destacar és que el destí com a tal no 

existeix, atés que no parlem d’una comarca sinó d’una mancomunitat i això dificulta 

la seua ubicació territorial. Un desconeixement que s’ha de fer extensiu a bona part 

dels destins locals que no són coneguts més enllà del territori valencià i en ocasions 

ni això.  

A escala sectorial ens trobem amb una oferta d’allotjament suficient, tant pel que fa 

a places com a diversitat i amb un sector amb les carències pròpies d’un procés de 

desenvolupament incomplet: carències en formació, falta de professionalització en 

alguns casos, manca de relacions i contacte amb altres sectors estratègics. Tot i això, 

hi ha importants recursos (naturals, patrimonials, culturals, gastronòmics, etc.) 

d’elevat interès i destins (Xàtiva, Enguera) ja establerts i amb una oferta 

desenvolupada. Altre avantatge de partida i que s’ha de tenir en compte és que hi ha 

un potent mercat intern i proper (400.000 persones en un radi de 30-35 Km, l’Àrea 

Metropolitana de València i comarques amb important població com la Ribera 

Baixa, la Safor, l’Alcoià, les Valls del Vinalopó i les àrees turístiques de la Safor i les 

Marines en una isòcrona de 45’-60’) del que es pot atraure visitants tant per visites 

com per estades o activitats.  

Uns avantatges afavorits per una posició estratègica i unes bones comunicacions 

externes (autovia, ferrocarril), per una oferta formativa reglada local que és d’interès 

i alguns treballs previs (PATEC, MENTOR, rutes, agenda d’esdeveniments, 

iniciatives locals, etc.) que enforteixen el sector i faciliten la seua consolidació i 

expansió.  

Per al futur cal resoldre qüestions com la possible saturació de Xàtiva o Enguera com 

a destins o el risc d’esdevenir irrellevants com a destí front a àrees properes amb 

característiques semblants que puguen desenvolupar polítiques i accions més 

eficaces. Cal llavors, reforçar la cohesió territorial i sectorial i atraure nous tipus de 

turisme i activitats. Fomentar el desenvolupament d’oferta complementària a 

l’allotjament es perfila com una actuació bàsica: La gent no ha sols de vindre sinó 

fer coses que generen valor afegit a la seua estada i la fidelitzen. Per això es farà 

necessari maximitzar i mobilitzar recursos existents i generar-ne de nous. Un 

procés que haurà de partir de la cooperació i integració per mitjà de la creació d’un 

clúster que permeta aprofitar i consolidar el potencial territorial existent. Un clúster 

que més que servirà per dotar sector i territori de la resiliència, adaptativitat i 

capacitats necessàries per fer front als reptes socials, econòmics i territorials als que 

haurà de fer front en un món de circumstàncies canviants a una velocitat creixent.  

En aquest marc és on la mancomunitat es dota d’un major sentit. El seu caràcter 

supralocal i integrador la converteix en l’agent necessari per coordinar propostes i 

actuacions, per teixir complicitats i generar productes més enllà de lo local. També 

és qui pot generar les actuacions aglutinadores dels diferents esforços locals i crear 

l’entorn necessari per marcar objectius i estratègies comunes.    

 



La Mancomunitat la Costera – la Canal compta amb un sector turístic ja establert a 

partir d’un flux d’estiuejants que ha acudit a la zona i a l’explotació d'una sèrie de 

valors i recursos ambientals, culturals i etnogràfics que s'ha donat en les últimes 

dècades. En paral·lel, existeix altre contingent important de turisme cultural 

centralitzat en Xàtiva i des de fa aproximadament una dècada una oferta alternativa 

(enoturisme, activitats, escalada, etc.) que ha portat nous fluxes i ha ampliat l’oferta 

local. Així s'ha consolidat un sector turístic tradicional fonamentat en la transmissió 

interpersonal i en l'establiment de vincles -si no existien prèviament ja- familiars o 

parafamiliars entre visitant i territori, amb un altre més modern i innovador lligat a 

determinades actuacions (allotjaments rurals, escalada, BTT, enoturisme, les 

fires...) que ha obert la zona a nous públics més amplis i variats. Es fa així necessari 

conciliar ambdós tipus de turisme a la zona i aconseguir una estratègia d'aliança 

sectorial que no només evite els previsibles conflictes, sinó que cree sinergies que 

permeten que ambdós tipus de turisme es retroalimenten i beneficien mútuament. 

Així mateix cal tenir en compte que el mercat turístic és un dels més canviants i 

actius dels que existeixen. Es fa necessari mantenir l'atractiu del propi territori, però 

a més cal també augmentar-lo en un context cada vegada més competitiu. Així 

mateix, el propi públic demandant està variant i cada vegada requereix d'uns serveis 

i atencions més complexos que cal resoldre si es desitja el manteniment i augment 

del sector a mitjà i llarg termini 

Es fa necessari unir els esforços de tots els agents sectorials presents a la recerca 

d'uns objectius comuns i amb assumpció per part de tots de la necessitat 

d'emprendre les mesures i accions necessàries per reconvertir el sector turístic 

local. 

El procediment necessari per aconseguir la implicació de tots passa necessàriament 

pel compliment dels principis de gestió, cooperació i sostenibilitat. 

La gestió deu fonamentar-se en una programació adequada de les actuacions 

partint de pressupostos realistes i que tinga en compte les possibilitats de territori i 

població. La cooperació i els processos participatius garanteixen la implicació real 

de tots els agents del sector i de la població local, sense les quals és impossible 

abordar una iniciativa amb garanties d'èxit. La sostenibilitat de l'estratègia 

proposada ha de garantir que el desenvolupament de les accions no entrebanque 

les possibilitats presents o futures tant del sector com del propi marc de referència 

territorial. La població local tampoc ha de veure coartades les seves aspiracions de 

desenvolupament econòmic i social ni posada en risc la cobertura de serveis bàsics 

de què han de disposar. 

Cal assolir una sèrie d'objectius operatius complementaris al principal de 

reconvertir el territori cobert per la Mancomunitat la Costera – la Canal (i també 

territoris propers no integrats) en una destinació turística adaptada als nous reptes 

de mercat i a les noves demandes dels consumidors i dotada de la resiliència 

suficient i de la capacitat d’adaptació necessària per poder articular propostes i 



respostes als nous reptes que plantejarà un futur sempre canviant. En aquest sentit 

s’ha optat per crear un producte turístic que vertebre l’oferta local al voltant de les 

produccions agroalimentàries de qualitat de la zona com ara els vins, els formatges, 

els olis, la rebosteria, productes silvestres, mel, cervesa, etc. Aquesta tria es 

fonament tant a la importància d’aquest patrimoni al territori com a la seua 

transversalitat, les oportunitats d’enllaç inter-sectorial que ofereix i la pròpia 

voluntat de la població local expressada a diversos processos participatius com el 

del PATEC.  

La consecució dels objectius operatius complementaris portarà al compliment de 

l'objectiu principal, ja que són els que donen lloc a la proposta d'actuacions que 

componen el pla. 

Els objectius operatius proposats són: 

. 

I. Aconseguir la participació real i efectiva de tots els agents i col·lectius relacionats 

amb el sector. 

II. Aconseguir la implicació real i efectiva de tots els agents i col·lectius relacionats 

amb el sector en la consecució dels objectius del Pla. 

III. Sensibilitzar tots els agents i col·lectius relacionats amb el sector i els afectats de 

la necessitat de determinats canvis per consolidar el sector turístic i el 

desenvolupament econòmic i social de la zona. 

I. Crear noves eines de difusió. 

II. Crear elements de connexió entre recursos. 

III. Crear marques sectorials. 

IV. Millorar la imatge turística del territori. 

V. Millorar la capacitat de comunicació i promoció del territori. 

VI. Estructurar l’oferta turística local al voltant dels importants recursos 

agroalimentaris del territori i altres elements d’interès.  

I. Formació per a l'adaptació als nous mercats del personal relacionat amb el sector 

turístic. 

II. Formació en gestió turística. 

. 

I. Creació d'útils i eines de comercialització i difusió locals. 

II. Creació de paquets combinats intersectorials. 



I. Creació d'una estructura sectorial. 

II. Creació de subestructures sectorials. 

III. Constitució d’un clúster. 

A partir dels objectius marcats en l'apartat anterior, proposem un plantejament de 

millora del sector turístic. Aquest plantejament consta de dos escenaris de treball, 

definits en base a la seva temporalitat, el curt i mig termini i el mitjà i llarg termini. 

Augment de l'afluència de visitants i turistes, de la durada de les visites i de la 

despesa mitjana per visitant o turista mitjançant l'augment de l'amplitud i varietat 

de l'oferta, la millora dels canals de comercialització i distribució, la millora dels 

serveis existents i la creació de nous productes turístics. 

Durant aquesta fase s’haurà de potenciar el ja existent i millorar-lo en base als 

objectius marcats en apartats anteriors. Desenvolupar la capacitat d'atraure més 

visitants i que aquests estiguin disposats a realitzar desemborsaments majors per 

uns serveis més amplis i diferents del que conegut fins al moment. Per a això haurà 

de buscar-se el manteniment de la clientela principal existent i propiciar l'augment 

d'altres col·lectius que comencen a despuntar en aquest moment. Les visites d'un 

dia des de l'àrea metropolitana de València amb una finalitat específica 

(gastronòmica, enològica, cultural, ambiental, esportiva ...) seran durant aquesta 

fase un dels pilars fonamentals per a la consecució de l'objectiu. La progressiva 

implantació de paquets intersectorials de comercialització i el desenvolupament 

d'estructures i infraestructures, permetran que els visitants allarguen les estades, i 

també que la imatge del territori com a destinació de més d'un dia es consolide. 

La creació de nous instruments i materials de difusió afavoriran que bona part del 

patrimoni turístic comarcal, que en aquest moment és poc demanat pels visitants, 

siga mobilitzat. La imatge com a destinació turística es veurà així millorada i 

ampliada permetent la consolidació de nous productes i oferta. 

La millora en la qualitat dels serveis i en l'amplitud dels mateixos serà també una 

basa fonamental en l'entrada en mercats de major poder adquisitiu i que 

requereixen d'una major especialització en l'atenció. 

A mig i llarg termini el territori cobert per la Mancomunitat haurà d’afermar-se com 

una de les destinacions consolidades d'interior a la Comunitat Valenciana, 

equiparant-se a altres en grau de coneixement i d'interès per part dels visitants. 

L'atractiu local serà prou fort com per veure superada la imatge actual de zona. 

L'oferta local s'haurà desenvolupat prou i es trobarà posicionada en els mercats de 

manera que el territori s'identifique de manera immediata com un punt de vacances 

o visita amb múltiples possibilitats. 

En aquesta fase s'abordarà la introducció a nous mercats, com el dels turistes que 

aflueixen al litoral valencià, el total del territori valencià, el de les grans ciutats 



espanyoles i determinats col·lectius de turistes internacionals per als que els 

entorns de muntanya mediterranis o el patrimoni de la zona (enològic, cultural, etc.) 

siguen adequats per als seus interessos. 

L'argument principal per a la venda del territori com a destinació turística es pot 

resumir en la frase: “Un paisatge gastroalimentari que permet conèixer un territori, 

la seua societat, cultura i història a partir de productes d’extraordinària qualitat.” En 

aquest sentit es valoritzaran productes agroalimentaris de proximitat com ara el vi, 

l’oli, la mel, els formatges, la cervesa, la rebosteria, els productes càrnics i embotits 

i els productes silvestres recol·lectables.  

Altra línia important de treball a desenvolupar serà: "Oci, descans i multiactivitat en 

una àrea rural amb un excepcional patrimoni ambiental, cultural, històric i social". 

Es unirà així l'estiueig tradicional i el turisme de caràcter més familiar amb les cada 

vegada més importants a la zona activitats de multiaventura i contacte amb la 

natura. Tot això en el marc d'una zona amb un patrimoni ben conservat en tots els 

àmbits: natural, cultural, artístic, etc ... i amb la presència d'elements singulars 

(patrimoni natural, patrimoni agrari i paisatgístic, patrimoni arqueològic, producció 

agroalimentària, agenda d'esdeveniments, cultura urbana, folklore, 

muntanyisme...) que garanteixen l'interès de la visita.  

Altra línia argumental d'interés parteix de la posició estratègica del territori que es 

situa a un punt de cruïlla entre l'interior muntanyenc i la Plana litoral, de forma que 

pot considerar-se com una base ideal per un turisme que desitge fer desplaçaments 

entre aquests dos espais (p. ex. turisme de caravanes). Un paper, el de base per a 

desplaçaments, reforçat per la presència d’importants vies de comunicació i la 

proximitat als aeroports de València i Alacant i a zones potents del turisme litoral (la 

Safor, les Marines, etc.)  

L'argument temàtic principal de haurà de fer referència a les múltiples possibilitats 

que ofereix el territori i l'ampli i variat patrimoni gastronòmic disponible en un 

territori reduït junt a altres importants patrimonis com el cultural o el natural, a la 

capacitat d'atendre molts tipus de demanda diferent i d'oferir l'espai i les 

estructures necessàries per desenvolupar activitats impossibles en altres llocs. 

L'argument temàtic principal haurà de girar entorn dels següents valors: 

 Productes alimentaris de qualitat i tot un territori associat.  

 Tranquil·litat. Possibilitat de descans i oci familiar. 

 Riquesa patrimonial, cultural, paisatgístic i ambiental. 

 Patrimoni natural. 

 Patrimoni urbà. 

 Multiactivitat i multiaventura. 

 Agenda d'activitats.  

 Valor com a base d'activitats.  

La proximitat a l'Àrea Metropolitana de València i la possibilitat de realitzar 

escapades i activitats impossibles allà. 



El resultat final deuen ser eslògans de venda del territori en els quals quedi clar que 

tant per a visites d'un dia com per a estades molt més llargues, la Mancomunitat la 

Costera – la Canal ofereix una àmplia varietat de possibilitats que ens permetran 

fer-nos un vestit a mida en la nostra visita . 

El territori de la Mancomunitat és el nexe d'unió entre dos espais més amples: El 

litoral i l'interior muntanyenc per això no ha de deixar de banda la possibilitat 

d'explotar la relació històrica i de veïnatge que manté amb aquests territoris. En els 

materials turístics a desenvolupar no s'ha de témer en cap cas fer referència a 

municipis o territoris veïns amb un ric patrimoni (Villena, la Vall d’Albaida, 

Bocairent, Alcoi, Cocentaina, etc...), l'oferta turística del litoral, etc. 



Arribats a aquest punt i després d'haver realitzat una anàlisi adequada de la realitat 

local, cal plantejar una sèrie d'eixos temàtics entorn als quals agrupar les actuacions 

i unes fitxes descriptives de les accions concretes a desenvolupar. 

Les fitxes es presentaran en un format unificat que inclourà els següents apartats: 

    • Títol de la proposta: Nom de l'actuació a desenvolupar. 

    • Objectius de l'actuació a desenvolupar: finalitat de l'acció proposada. 

    • Actuacions: Descripció de l'acció proposada. 

    • Procediment: Passos a seguir en el desenvolupament de la proposta. 

    • Resultats esperats: Beneficis per al pla de l'execució de l'acció. Previsió de 

l'impacte del seu desenvolupament sobre l'ocupació i capacitat de negoci locals. 

    • Agents implicats: Col·lectius que necessàriament han de participar per 

desenvolupar l'acció proposada. 

    • Elements necessaris: Estructures i elements necessaris per a la implementació 

de l'acció proposada. 

Es fa necessari aclarir que bona part d’aquestes línies ja s’estan desenvolupant des 

de la mancomunitat, des dels ajuntaments que la conformen o per altres agents 

territorials o sectorials. Per tant, en quests casos es tractaria més de reordenar 

l’activitat que generar-la. 



Les línies de treball a desenvolupar són les següents:  

Els objectius d'aquesta línia de treball són: 

a. Establir els paràmetres i elements que permetran fer arribar la proposta 

turística als seus usuaris i clients potencials. 

b. Establir els elements que definiran com es mostra l'oferta local.  

c. Comunicar els valors locals. 

d. Establir criteris i unificar l'oferta local.  

e. Millorar l'oferta i els seus canals de venda.  

Amb aquestes actuacions es pretén millorar la imatge local i també la forma en que 

aquesta imatge es transmet als visitants i turistes potencials de la comarca. Per 

assolir aquest objectiu principal proposem les següents accions: 

 



Definició dels paràmetres sota els quals es vendrà el territori com a destí turístic. Un 

dels aspectes claus serà determinar si s’haurà de disposar d’una marca turística 

pròpia o si per la dimensió de la localitat és més interessant integrar-se a altres 

marques paraigües amb elements propis d'identificació i diferenciació de l'oferta 

local.  

Títol: Disseny de marca local 

Objectius: Crear una imatge diferenciada de l'oferta local amb valors 

possitius associats. 

Establir els paràmetres i elements que permetran fer arribar 

la proposta turística local als seus usuaris i clients potencials. 

Establir els elements que definiran com es mostra l'oferta 

local.  

Comunicar els valors locals. 

Establir criteris i unificar l'oferta local.  

Millorar l'oferta i els seus canals de venda.  

Actuacions: Definició dels paràmetres de la marca (qualitat, criteris, 

identitat gràfica i comunicació) 

Procediment: Procés de selecció de elements a remarcar.  

Participació pública. 

Definició dels elements claus de la marca. 

Contractació de professionals de registre de marca. 

Contractació de professionals de disseny gràfic i identitat 

corporativa.  

Elaboració definitiva de la marca. 

Resultats esperats: Manual d'identitat gràfica i corporativa. 

Marca registrada. 

Possibilitat d'associar la marca al sector turístic local i altres 

productes relacionats.  

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

organitzacions sectorials.  

 

 



Definició dels criteris funcionals i estètics que han de seguir els elements vinclats al 

sector i l'oferta turística. Aquest pla s'haurà de coordinar necessàriament amb altres 

ja existents d'oferta comarcal, provincial o d'altres marques que ja afecten al 

territori.  

Títol: Pla director imatge turística local (senyalística, logotips, 

característiques de l'oferta etc.) 

Objectius: Crear una imatge diferenciada de l'oferta local amb valors 

positius associats. 

Unificar l'estètica de l'oferta local. 

Establir els paràmetres i elements que permetran fer 

arribar la proposta turística als seus usuaris i clients 

potencials. 

Establir els elements que definiran com es mostra l'oferta 

local.  

Comunicar els valors locals. 

Establir criteris i unificar l'oferta local.  

Millorar l'oferta i els seus canals de venda.  

Actuacions: Definició dels paràmetres destijats i contractació dels 

professionals necessaris per la seua elaboració. 

Procediment: Procés de selecció de elements a remarcar.  

Participació pública. 

Definició dels elements claus estètics. 

Contractació de professionals de disseny gràfic i identitat 

corporativa.  

Contractació equip redactor. 

Redacció del pla. 

Resultats esperats: Manual d'identitat gràfica turística. 

Millora de la imatge del sector turístic local i altres 

productes relacionats.  

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

entitats sectorials. 

Elements necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

organitzacions sectorials. 



Ampliar els continguts d’aquesta web d’informació d'interés turístic per als visitants 

i funcionar com a central de reserves per allotjament, restauració i activitats. Hauria 

de contar també amb un calendari d'esdeveniments i la seua tasca s'hauria de 

complementar amb perfils propis a diferents xarxes socials i amb la possibilitat 

d'organitzar els seus propis esdeveniments (concursos, quedades, etc...)  

Títol: Web turística local 

Objectius: Crear un canal de comunicació de l'oferta local. 

Crear un canal de comunicació bidireccional amb clients i 

turistes potencials. 

Comercialitzar creant sinergies i evitant la duplicitat 

d’esforços permetent aprofitar recursos de pobles veïns 

per comercialitzar altres destins.  

Actuacions: Definició de continguts i execució. 

Procediment: Procés de selecció de continguts.  

Redacció de continguts per professionals especialitzats. 

Contractació de professionals de disseny gràfic i 

publicació web 

Publicació i promoció del web. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

web que funcione com element centralitzador de l'oferta 

local i punt de referència per a la visita a la localitat.  

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

entitats sectorials. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència de la mini-guia per a poder incorporar-la. 

 

 



Publicació de referència per a visitants ja presents al territori o per públics específics 

(guies turístics, propietaris d'establiments relacionats amb el turisme, etc.) Aquesta 

mini-guia en la seua versió digital s'haurà d'incorporar al web.  

Titol: Mini-guia territorial. 

Objectius: Crear un canal de comunicació de l'oferta local. 

Crear un canal de comunicació bidireccional amb clients i turistes 

potencials. 

Actuacions: Definició de continguts i execució. 

Procediment: Procés de selecció de continguts.  

Redacció de continguts per professionals especialitzats. 

Disseny gràfic i maquetació 

Publicació i promoció. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector turístic local. 

Creació d'element .  

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, entitats 

sectorials.  

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

 

 



App que combine els continguts del web turístic local amb la versió digital de la 

mini-guia. Ha de ser l'element portàtil de referència per als visitants al territori.  

Títol: Guia digital local (App) 

Objectius: Crear un canal de comunicació de l'oferta local. 

Crear un canal de comunicació bidireccional amb clients 

i turistes potencials. 

Actuacions: Definició de continguts i execució. 

Procediment: Procés de selecció de continguts.  

Redacció de continguts per professionals especialitzats. 

Contractació de professionals de disseny gràfic i 

publicació APP 

Publicació i promoció de l'APP. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

web que funcione com element centralitzador de l'oferta 

local i punt de referència per a la visita a la localitat.  

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació 

local, entitats sectorials. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència del web local per poder incoporar-ho 

Existència de la mini-guia per a poder incorporar-la. 

 

 



Extractes temàtics dels continguts de la guia. Es tracta de fer tirades reduïdes en 

paper que ajude a difondre determinats elements entre públics concrets amb més 

dificultats per accedir a continguts digitals o per tal de desenvolupar ofertes 

específiques.  

Títol: Futllets turístics 

Objectius: Crear un canal de comunicació de l'oferta local. 

Disponibilitat de material per a visitants. 

Disponibilitat de materials per a promocionar l'oferta local a 

diferents esdeveniments. 

Valoritzar els diferents elements de l'oferta local. 

Actuacions: Definició de continguts i execució. 

Procediment: Procés de selecció de continguts.  

Redacció de continguts per professionals especialitzats. 

Contractació de professionals de disseny gràfic i 

maquetació. 

Publicació i distribució. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Existència de futllets divulgatius. 

Capacitat de comunicació diferenciada dels diferents 

elements del patrimoni turístic local.  

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

entitats sectorials. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

 

 



Creació d'elements de comercialització conjunta dels diferents serveis i empreses 

relacionades amb el sector turístic al territori. L'objectiu d'aquests paquets és oferir 

al visitant els incentius necessaris per a que opte per l'oferta local en funció de la 

seua versatilitat i capacitat de satisfer les necessitats i interessos dels visitants.  

Títol: Paquets combinats d'activitats. 

Objectius: Crear un canal de comunicació de l'oferta local. 

Millorar les possibilitats de comercialització. 

Crear sinergies i cooperació. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Procés de selecció de continguts.  

Disseny i redacció de paquets per professionals 

especialitzats. 

Difusió i promoció.  

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

entitats sectorials. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

En aquest àmbit volem fer incidència a que els paquets poden ser una eina de difusió 

de determinats elements d’interès poc mobilitzats al territori o que s’estan 

aprofitant de forma parcial, per tant posarem alguns exemples que considerem que 

poden ser d’interès. 

1. Paquets d’enllaç entre producte agroalimentari i altres sectors, per exemple: 

Natura i aliments silvestres, rutes dels diferents productes, rutes per 

paisatges productius combinats amb visites a patrimoni i altres estructures 

relacionades.  

2. Paquet de visites amb avistament de fauna que incloga grups ecologistes 

locals (com ara els vinculats al projecte Emys de seguiment de tortugues o 

els de conservació d’aus –bona part del territori de la Mancomunitat es troba 

a una Zona d’Especial Protecció per les Aus) que incloga allotjament i 

menjades junt a les activitats a la natura. 

3. Paquet que relacione l’important patrimoni en grafitti urbà que s’acumula a 

Xàtiva, l’Alcúdia de Crespins i  Canals que incloga menjades i activitats 

formatives relaciondes adreçades a grups culturals i escolars.  



4. Paquet que relacione les vies d’escalada de Montesa i Vallada amb estada a 

la zona i activitats formatives al respecte.  

5. Paquets promocionals que incloguen patrimoni + fidelització al comerç local 

(P. Visita guiada a Xàtiva + menjades + descompte per adquisició de producte 

al comerç local) de forma que es generen sinèrgies entre sectors i s’augmente 

la rendibilitat social i econòmica de les visites.  

Aquests paquets han de mobilitzar recursos i elements diferenciadors alguns ja 

esmentats com el gastronòmic o l’art urbà, però sense oblidar altres com la 

importància del folklor local (danses, cant d’estil) o figures històriques i presents 

(Els Borja, Vicente Rojo, Ricardo Sanz, el taquígraf Martí, el Botifarra, el futbolista 

Asensi, etc.)  

  



Els objectius d'aquesta línia de treball són: 

a. Crear els elements que permeten fer aprofitables els valors i recursos locals.  

b. Reformar aquells elements ja existents per tal de millorar l'oferta local. 

c. Reestructurar l'oferta local per tal de fer-la més rendible i efectiva.  

Es tracta d'accions encaminades a crear l'entorn adequat per una oferta turística 

estructurada i garantint cobrir tots els nínxols de demanda. 

  



 
Disseny dels elements necessaris per valoritzar el patrimoni local de qualsevol tipus 

(etnològic, agrari, natural, paisatgístic, arquitectònic, art urbà, etc.): Panelleria, 

senyalística, materials digitals, etc. Cal comprendre que la diferenciació i la 

valorització de recursos singulars ha de ser intensiva per tal d’aconseguir destacar 

en un mercat saturat incorporant elements poc aprofitats a altres territoris i 

esdevenir punters.  

Títol: Elements de valorització i interpretació patrimoni local 

Objectius: Crear els elements que permeten fer aprofitables els 

valors i recursos locals.  

Reformar aquells elements ja existents per tal de millorar 

l'oferta local. 

Reestructurar l'oferta local per tal de fer-la més rendible 

i efectiva.  

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Procés de selecció de continguts.  

Disseny i redacció de continguts. 

Disseny gràfic i maquetació. 

Instal·lació. 

Resultats esperats: Existència de materials de valorització del patrimoni 

local. 

Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de 

comercialització. 

Agents necessaris: Mancomunitat i ajuntaments, altres administracions. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 

 

  



 
Disseny i creació d’una xarxa permanent que permeta presentar i articular l'oferta 

patrimonial local i que funcione com a element vertebrador d'aquesta. Aquesta 

xarxa funcionarà també com com promotora de l’oferta local i com a entitat 

coordinadora de diferents activitats de valorització i divulgació.  

Es podria estudiar la creació d’un únic museu comarcal virtual (com s’ha fet a altres 

llocs de l’estat) del que els museus locals existents i d’altres a crear funcionarien 

com a subseus locals.  

Títol: Xarxa de centres expositius del patrimoni local 

Objectius: Crear els elements que permeten fer aprofitables els valors 

i recursos locals.  

Reformar aquells elements ja existents per tal de millorar 

l'oferta local. 

Reestructurar l'oferta local per tal de fer-la més rendible i 

efectiva.  

Crear un element centralitzador i vertebrador de l'oferta 

local 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Decisió de l’abast i objectius de la xarxa. 

Procés participatiu de creació. 

Creació de la xarxa.  

Resultats esperats: Existència de materials de valorització del patrimoni local. 

Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Agents necessaris: Mancomunitat i ajuntaments, altres administracions, 

agents culturals i sectorials. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials i territorials. 

 

  



 
Creació d’itineraris de valorització de la important oferta agroalimentària local. 

Aquest itinerari hauria de relacionar paisatge d'origen, producte, establiments de 

producció/elaboració i establiments de restauració per tal de tancar el cicle local de 

producció i de valoritzar un dels sectors econòmics amb més importància al poble i 

amb més atractiu potencial per a determinats contingents de visitants.  

Títol: Itinerari agroalimentari local. 

Objectius: Crear els elements que permeten fer aprofitables els valors 

i recursos locals.  

Reformar aquells elements ja existents per tal de millorar 

l'oferta local. 

Reestructurar l'oferta local per tal de fer-la més rendible i 

efectiva.  

Crear un element centralitzador i vertebrador de l'oferta 

agroalimentari local 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Procés de selecció de continguts.  

Disseny i redacció de continguts. 

Selecció d'itinerari. 

Disseny de material. 

Sol·licitud de permisos necessaris.  

Instal·lació. 

Resultats esperats: Existència de materials de valorització del patrimoni 

agroalimentari local. 

Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Agents necessaris: Mancomunitat i ajuntaments, altres administracions, 

agents sectorials, entitats que desenvolupen experiències 

d’èxit (Terres dels Alforins). 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 



El turisme d'autocaravanes és una de les formes de turisme que ha mostrat un 

creixement major en les darreres dècades. Es tracta d'un turisme que permet a les 

famílies gaudir d'una estada als llocs amb més flexibilitat que l'oferida per l'oferta 

d'allotjament tradicional. Les zones d'autocaravanes requereixen d'una inversió i 

manteniment menors que altres allotjaments i per això han estat també objecte de 

l'interés tant d'administracions com d'inversors privats. Els municipis que 

s’integren a la Mancomunitat es troben a un punt de transició entre el litoral i les 

muntanyes de l'interior de forma que és un lloc perfecte per a funcionar com a base 

d'autocaravanes permetent explorar ambdós funcionant com a base. Un paper que 

es veu reforçat per la importància de les infraestructures de comunicació a la zona 

(autovies, etc.)   

Títol: Zones d'autocaravanes 

Objectius: Crear els elements que permeten fer aprofitables els valors 

i recursos locals.  

Reformar aquells elements ja existents per tal de millorar 

l'oferta local. 

Reestructurar l'oferta local per tal de fer-la més rendible i 

efectiva.  

Crear oferta d'un nou tipus d'allotjament. 

Ampliar l'oferta d'allotjament local. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'ubicació. 

Adquisició de terrenys (si escau). 

Disseny i projecte d'obra.. 

Sol·licitud de permisos necessaris.  

Instal·lació. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta d'allotjament local. 

Agents necessaris: Mancomunitats, ajuntament, òrgans de participació local. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència de materials de divulgació (web i APP) 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 



Consolidació i millora de les existents i creació d'enllaços amb altres itineraris de 

major recorregut (Via Augusta, GR-7, etc.) 

Títol: Pla d'estructuració de rutes senderistes i cicloturístiques. 

Objectius: Crear els elements que permeten fer aprofitables els valors 

i recursos locals.  

Reformar aquells elements ja existents per tal de millorar 

l'oferta local. 

Reestructurar l'oferta local per tal de fer-la més rendible i 

efectiva.  

Millorar l'oferta turística local d'activitats amb relació amb 

la natura. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de Pla. 

Disseny i execució de senyalètica. 

Selecció definitiva d'ubicacions. 

Sol·licitud de permisos necessaris.  

Instal·lació. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta turística local. 

Agents necessaris: Mancomunitats, ajuntament, òrgans de participació local. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència de materials de divulgació (futllets). 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 

  



Pla d'accions per tal de millorar la qualitat de l'oferta d'allotjament local i per generar les dinàmiques 
necessàries per tal d’evitar duplicitats i competències no necessitades. 

Títol: Pla Adequació/millora/ampliació de les infraestructures 

d'allotjaments turístics públics existents. 

Objectius: Crear els elements que permeten fer aprofitables els valors 

i recursos locals.  

Reformar aquells elements ja existents per tal de millorar 

l'oferta local. 

Reestructurar l'oferta local per tal de fer-la més rendible i 

efectiva.  

Definir l'escenari per a la millora de l'oferta d'allotjament 

local. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració participada del pla. 

Redacció definitiva del pla. 

Difusió entre destinataris locals. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta turística local. 

Agents necessaris: Mancomunitat i ajuntaments, altres administracions, 

agents culturals i sectorials. 

Elements necessaris: Existència de la marca local per a poder incorporar-la. 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 

  



Els objectius d'aquesta línia de treball són:  

a. Generar els elements i actuacions promocionals necessaris per donar a 

conéixer el territori de la Mancomunitat la Costera – la Canal i les seues 

possibilitats turístiques.  

b. Crear instruments per tal d'accedir a nous mercats i col·lectius específics 

d'interés.  

  



Consolidació de l'agenda anual existent d'esdeveniments i ampliació de l'agenda 

coordinada amb àmbit territorial supramunicipal per tal d'evitar solapaments i 

maximitzar economies d'escala i cooperació.  

Títol: Consolidació i programació d'agenda anual. 

Objectius: Generar els elements i actuacions promocionals necessaris 

per donar a conéixer el territori i les seues possibilitats 

turístiques.  

Crear instruments per tal d'accedir a nous mercats i 

col·lectius específics d'interés.  

Estructurar i coordinar l'oferta local d'activitats. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració participada de la programació. 

Redacció de la programació. 

Difusió entre destinataris d'interés. 

Revisió periòdica. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta turística local. 

Millora del coneixement de l'oferta local d'activitats. 

Eliminació de solapaments i contra-programacions. 

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntament, òrgans de participació local i 

agents sectorials. 

Elements necessaris: Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 

 

 

 

 

 



 
Programació de presentacions de l'oferta turística de territorials a llocs i públics 

d'interés. Caldria triar tant quins llocs com quins esdeveniments són els més adients 

per a fer les presentacions. 

Títol: Campanya pluri-anual d'esdeveniments de presentació. 

Objectius: Generar els elements i actuacions promocionals necessaris 

per donar a conéixer el territori de la Mancomunitat la Costera 

– la Canal i les seues possibilitats turístiques.  

Crear instruments per tal d'accedir a nous mercats i col·lectius 

específics d'interés.  

Estructurar i coordinar la presentació de l'oferta local. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració participada de la programació. 

Redacció de la programació. 

Difusió entre destinataris d'interés. 

Revisió periòdica. 

Resultats 

esperats: 

Millora de les perspectives de funcionament del sector turístic 

local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta turística local. 

Millora del coneixement de l'oferta local. 

Millora de la difusió de l'oferta local. 

Eliminació de solapaments i contra-programacions. 

Agents 

necessaris: 

Mancomunitat, ajuntament, òrgans de participació local i 

agents sectorials. 

Elements 

necessaris: 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

Existència de vàries de les infraestructures i elements definits 

per millorar l'oferta local. 

 

  



 
Organització de visites de premsa especialitzada, tour-operadors i altres col·lectius 

considerats d'interés per tal de presentar-los l'oferta local i que es convertisquen en 

prescriptors. Aquest programa s'ha de dur a terme una vegada el pla estiga en una 

fase més enllà de la inicial d'aplicació, ja que requereix d'un nivell important d'oferta 

per tal de causar la impressió adequada.  

Títol: Programa de Fam Trips. 

Objectius: Generar els elements i actuacions promocionals necessaris per donar a 

conéixer el territori de la Mancomunitat la Costera – la Canal i les seues 

possibilitats turístiques.  

Crear instruments per tal d'accedir a nous mercats i col·lectius específics 

d'interés.  

Explorar noves i mètodes de promoció. 

Estructurar i coordinar la presentació de l'oferta local. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració participada de la programació dels viatges. 

Redacció de la programació. 

Selecció dels mitjans i autors destinataris 

Difusió entre destinataris d'interés. 

Organització de les visites. 

Resultats 

esperats: 

Millora de les perspectives de funcionament del sector turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta turística local. 

Millora del coneixement de l'oferta local. 

Millora de la difusió de l'oferta local. 

Agents 

necessaris: 

Mancomunitat, agents sectorials. 

Elements 

necessaris: 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

Existència de vàries de les infraestructures i elements definits per millorar 

l'oferta local. 

Existència de la marca local. 

 

  



Programació d'enviaments periòdics de notes de premsa relacionades amb el 

patrimoni turístic, les accions de valorització i el calendari d'esdeveniments.  

Títol: Campanya a mitjans de comunicació i premsa. 

Objectius: Generar els elements i actuacions promocionals necessaris per donar 

a conéixer la Mancomunitat la Costera – la Canal i les seues possibilitats 

turístiques.  

Crear instruments per tal d'accedir a nous mercats i col·lectius 

específics d'interés.  

Estructurar i coordinar la presentació de l'oferta local. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de base de dades oberta de destinataris. 

Redacció de comunicats. 

Enviament. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta turística local. 

Millora del coneixement de l'oferta local. 

Millora de la difusió de l'oferta local. 

Agents necessaris: Mancomunitat, òrgans de participació local, agents sectorials. 

Elements necessaris: Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 

  



 
Organització d'activitats lúdiques per estiuejants i població local a les que l'oferta 

turística local de qualsevol tipus tinga un paper important per tal de reconvertir als 

participants en prescriptors: Cates, visites guiades, concursos locals, jocs de carrer 

i de rol a llocs emblemàtics, etc.  

Títol: Jornades lúdic-formatives per visitants i població local per tal de 

reconvertir-los a prescriptors. 

Objectius: Generar els elements i actuacions promocionals necessaris per donar a 

conéixer el territori de la Mancomunitat de la Costera – la Canal i les seues 

possibilitats turístiques.  

Crear instruments per tal d'accedir a nous mercats i col·lectius específics 

d'interés.  

Explorar noves vies de difusió del patrimoni local. 

Estructurar i coordinar la presentació de l'oferta local. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de programació. 

Publicitació. 

Execució. 

Resultats 

esperats: 

Millora de les perspectives de funcionament del sector turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta turística local. 

Millora del coneixement de l'oferta local. 

Millora de la difusió de l'oferta local. 

Creació d'un cos de prescriptors locals. 

Agents 

necessaris: 

Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, agents 

sectorials. 

Elements 

necessaris: 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 

  



 
Organització de concursos que permeten difondre l'oferta local i premiar tant als 

visitants com als que en fan difusió: Concursos de selfies, de fotografia, de receptes, 

de relats relacionats amb la localitat, etc.  

Títol: Concursos d'animació turística a xarxes socials i web. 

Objectius: Generar els elements i actuacions promocionals necessaris per 

donar a conéixer el territori de la Mancomunitat la Costera – la 

Canal i les seues possibilitats turístiques.  

Crear instruments per tal d'accedir a nous mercats i col·lectius 

específics d'interés.  

Explorar noves vies de difusió del patrimoni local. 

Estructurar i coordinar la presentació de l'oferta local. 

Augment de la presència a xarxes socials. 

Creació de nous canals de comunicació i relació amb públics 

objectiu. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de programació. 

Publicitació. 

Execució. 

Resultats 

esperats: 

Millora de les perspectives de funcionament del sector turístic 

local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Ampliació de l'oferta turística local. 

Millora del coneixement de l'oferta local. 

Millora de la difusió de l'oferta local. 

Creació d'un cos de prescriptors. 

Agents 

necessaris: 

Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local. 

 

 

 

 



Els objectius d'aquesta línia de treball són:  

a. Generar els elements i actuacions necessaris per a que el pla es puga dur a 

bon terme. 

b. Generar l'escenari adequat per a l'èxit del pla.  

  



Aquest pla combinarà actuacions pròpies amb l'aprofitament d'altres ofertes 

existents (CDT, diputació, FP locals, etc.)  

Títol: Formació al sector turístic local per a la millora de l'oferta i 

l'atenció al client. 

Objectius: Generar els elements i actuacions necessaris per a que el pla 

es puga dur a bon terme. 

Generar l'escenari adequat per a l'èxit del pla.  

Generar un escenari local de qualitat. 

Millora de les capacitats locals. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de programació. 

Selecció de vies de formació (cooperació, pròpies, 

aprofitament de recursos existents...) 

Publicitació. 

Execució. 

Resultats 

esperats: 

Millora de les perspectives de funcionament del sector turístic 

local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Millora de la qualitat local. 

Millora de la capacitació turística local. 

Creació d'un cos de prescriptors dels recursos turístics des 

dels establiments locals. 

Agents necessaris: Mancomunitat, centres formatius públics i privats relacionats 

amb el sector, òrgans de participació local. 

Elements 

necessaris: 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 



Pla local de formació orientat a proporcionar els coneixements necessaris sobre els 

productes, patrimoni, valors i oferta local.  

Títol: Formació en producte i patrimoni local per actors vinculats al 

sector turístic. 

Objectius: Generar els elements i actuacions necessaris per a que el pla es 

puga dur a bon terme. 

Generar l'escenari adequat per a l'èxit del pla.  

Generar un escenari local de qualitat. 

Millora del coneixement de l'oferta local. 

Explorar noves vies de promoció. 

Millora de les capacitats locals. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de programació. 

Selecció de vies de formació (cooperació, pròpies, aprofitament 

de recursos existents...) 

Publicitació. 

Execució. 

Resultats 

esperats: 

Millora de les perspectives de funcionament del sector turístic 

local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Millora de la qualitat local. 

Millora de la capacitació turística local. 

Millora de la capacitat de comunicació del patrimoni local i de la 

capacitat de venda. 

Creació d'un cos de prescriptors dels recursos turístics des dels 

establiments locals. 

Agents 

necessaris: 

Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

entitats sectorials, entitats culturals. 

Elements 

necessaris: 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 

  



 
Pla local de formació orientat a proporcionar els coneixements necessaris per a 

poder desenvolupar una oferta gastronòmica local arrelada en les produccions i 

tradició local.  

Títol: Formació en gastronomia tradicional per actors vinculats al 

sector turístic. 

Objectius: Generar els elements i actuacions necessaris per a que el pla 

es puga dur a bon terme. 

Generar l'escenari adequat per a l'èxit del pla.  

Generar un escenari local de qualitat. 

Millora del coneixement de l'oferta local. 

Explorar noves vies de promoció. 

Millora de les capacitats locals. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de programació. 

Selecció de vies de formació (cooperació, pròpies, 

aprofitament de recursos existents...) 

Publicitació. 

Execució. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Millora de la qualitat local. 

Millora de la capacitació turística local. 

Millora de la capacitat de comunicació del patrimoni local i 

de la capacitat de venda. 

Creació d'un cos de prescriptors dels recursos turístics des 

dels establiments locals. 

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

entitats sectorials. 

Elements necessaris: Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

 



 
Formació per a l'excel·lència en l'atenció als visitants i turistes que permeta 

diferenciar l'oferta local respecte la d'altres localitats de l'entorn rural.  

Títol: Formació al sector turístic local per a la millora de l'oferta i 

l'atenció al client. 

Objectius: Generar els elements i actuacions necessaris per a que el pla 

es puga dur a bon terme. 

Generar l'escenari adequat per a l'èxit del pla.  

Generar un escenari local de qualitat. 

Millora de les capacitats locals. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució.  

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de programació. 

Selecció de vies de formació (cooperació, pròpies, 

aprofitament de recursos existents...) 

Publicitació. 

Execució. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Millora de la qualitat local. 

Millora de la capacitació turística local. 

Creació d'un cos de prescriptors dels recursos turístics des 

dels establiments locals. 

Difusió de la marca local. 

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

entitats sectorials. 

Elements 

necessaris: 

Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

Existència de la marca local. 

 

  



L'objectiu d'aquesta línia d'actuació és mantenir i millorar les dinàmiques iniciades 

amb els processos participatius ja desenvolupats sobre el territori i generar els 

instruments de participació i coordinació necessaris.  

  



 
Òrgan de participació pública i privada que col·labore amb la Mancomunitat i 

l'administració local en el disseny de polítiques i actuacions i en el seguiment del 

pla. Aquest patronat haurà també de controlar el desenvolupament del pla, fer el 

seguiment necessari i implementar allò que siga necessari per la seua adaptació a 

canvis que puguen sorgir.  

Títol: Creació del patronat turístic territorial. 

Objectius: Desenvolupament cultural del territori. 

Restauració, conservació i gestió del patrimoni cultural. 

Dinamització i projecció del seu patrimoni cultural i 

etnològic. 

Promoció d’activitats culturals i formatives. 

Establiment de vies de col·laboració amb altres entitats per 

aconseguir els objectius anteriors. 

Actuacions: Definició de continguts, disseny i execució. 

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de programació. 

Selecció de vies de formació (cooperació, pròpies, 

aprofitament de recursos existents...) 

Execució. 

Resultats esperats: Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de l'oferta i de les possibilitats de comercialització. 

Millora de la qualitat local. 

Millora de la capacitació turística local. 

Creació d'un cos de prescriptors dels recursos turístics des 

dels establiments locals. 

Difusió de la marca local. 

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

entitats sectorials. 

Elements necessaris: Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

Existència de la marca local. 

 



Creació de meses sectorials (hostaleria, allotjament, empreses turístiques, etc.) que 

permeta el treball de qüestions específiques.  

Títol: Formació de meses sectorials. 

Objectius: Donar garantia de la correcta implementació del Pla.  

Donar continuïtat al procés. 

Adaptar el procés a les realitats de tots els sectors implicats. 

Actuacions: Definició d’estratègia, programació, i implementació. 

Procediment: Selecció d'objectius. 

Elaboració de la programació. 

Constitució dels integrants de l’observatori. 

Establiment de sessions. 

Establiment de metodologia. 

Resultats esperats: Implementació efectiva de les accions sectorials. 

Creació d’una dinàmica participativa activa i efectiva. 

Millora de les perspectives de funcionament del sector 

turístic local. 

Millora de la capacitació turística local. 

Facilitar la implementació del Pla. 

Agents necessaris: Mancomunitat, ajuntaments, òrgans de participació local, 

agents locals. 

Elements necessaris: Existència d'òrgans de cooperació sectorials. 

Disponibilitat de ferramentes i canals de comunicació. 

Assolir una base de cultura participativa. 

 

 

 

 

 

 

 



Mancomunitat la Costera – la Canal. 

Ajuntaments i altres administracions. 

 A.C. Falla Sant Feliu. 

 AC 9 d’Octubre (Genovés). 

 AC La Sénia (Genovés). 

 AC Moros i Cristians del Genovés. 

 Acció Ecologista Agró – Moixent. 

 ACDEMA. 

 ADA Canals – l’Alcúdia de Crespins.  

 ADEXA. 

 Amics de la Costera.  

 Amigos de Navalón Asociació Cultural Juvenil. 

 Asociación Cultural Generación 88. 

 Asociación de alumnos y exalumnos La Costera FP – ASAEX. 

 Asociación Pioneros de la Sierra. 

 Associació " Juniors Corimbo". 

 Associació "A.P.A.P. CPFPA F. Bosch i Morata". 

 Associació "Aeróbica Xàtiva". 

 Associació "Agrupación Fotográfica Setabense de aficionados". 

 Associació "Amics del poble Saharaui de Xàtiva". 

 Associació "AMPA CEIP Martínez Bellver". 

 Associació "AMPA col·legi la Inmaculada Concepción". 

 Associació "Axem-area 13. Asociación de Xàtiva contra la esclerosis múltiple 

del área 13". 

 Associació "Independence Gay". 

 ASSOCIACIÓ "INICIATIVA CÍVICA PER LA RECUPERACIÓ DEL CENTRE 

HISTÒRIC DE XÀTIVA". 

 Associació Amics de les Tradicions (La Font de la Figuera). 

 Associació Bona Gent "Amigos de las personas con discapacidad intelectual". 

 Associació Centre excursionista Xàtiva. 

 Associació Cine club "cinema violeta". 

 Associació Cultural "L'Encobert". 

 Associació Cultural Escora. 

 Associació Cultural i esportiva 9 d'octubre. 

 Associació Cultural l'Almodí. 

 Associació de Comerços i Professionals de la Font de la Figuera. 

 Associació de Jubilats i Pensionistes. 

 Associació de vecinos "Barri nord-oest". 

 Associació de vecinos santas/menor cuesta. 

 Associació de veíns de bixquert 2006. 

 Associació de Viticultors i productors “Terres dels Alforins”. 

 Associació d'Emprenedors Rurals. 

 Associació el Porquet. 

 Associació Musical Santa Cecilía de la Granja. 



 Associació Protectora de Animales. 

 Associació Quart Creixent. 

 Associació Serra Grossa. 

 AVA – ASAJA. 

 Bosc Primigeni – Xàtiva.  

 Camot. 

 Campaners de Moixent. 

 CB Genovés. 

 Centre Excursionista. 

 Centre Junior Atalaia. 

 Club de Pilota del Genovés. 

 Col·lectiu l’Esquella. 

 Col·legi Territorial d'Arquitectes de València. 

 CONNECTA NATURA. 

 Consell de la Joventut de Xàtiva. 

 Consorci de les Comarques Centrals Valencianes.  

 Coop. Del Campo de Enguera.  

 Coop. La Viña de la Font de la Figuera. 

 Coop. San Pedro Apóstol de Moixent. 

 Coordinadora d'Escoles d'Ensenyament en Valencià de la Costera. 

 COR. 

 El Brot. 

 El Teularet. 

 Escola de Danses "Gessamí". 

 Escola de Danses Moixent. 

 Escola de Danses Xàtiva. 

 Escola Valenciana. 

 FADEMUR. 

 Fundación la Sierra. 

 GAL Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer.  

 GAL Som Rurals. 

 Grup d'amics de la Costera. 

 Grup de Danses Vallada. 

 Grup Excursionista "L'Estornell". 

 Grup Infantil juvenil "Tau".  

 Grup Scout Cohinoor . 

 Iglesia Nueva Apostólica. 

 Instituto de Estudios territoriales el Caroig. 

 Junta Local Fallera de Xàtiva. 

 La Barcella Teatre. 

 La Garrofera – l’Alcúdia de Crespins.  

 La Nyigasa Anna. 

 La Pebrella Canals. 

 La Unió de Llauradors. 

 LAND OF HOPE (TIERRA DE ESPERANZA). 

 Les Dones de la Granja. 

 Lloca Jove. 

 Memòria Viva. 



 Mon Viu Associació Juvenil. 

 Montesa Territori Viu. 

 Muixeranga de Xàtiva. 

 Nous Creadors Associació Juvenil. 

 Nueva opción Asoc. daño celebral adquirido. 

 Pit i Prou. 

 Salvia. 

 SEO – BirdLife. 

 Serra Grossa de Vallada. 

 Sierra Natura. 

 Sindicats. 

 Societat Valenciana d'Ornitologia S.V.O.-La Costera. 

 Tyrius. 

 XACEX. 

 Xarxa Llauradora de les Comarques Centrals. 

 XATEVA (Xàtiva). 

 XATIVA NO YUME. 

 

 

 



Aquesta proposta inicial d’actuacions s’ha orientat a la creació dels elements bàsics 

i necessaris per al desenvolupament del pla. Per això bona part de l’esforç del primer 

any s’orientarà cap a la vesant organitzativa i de generació d’eines bàsiques de 

promoció i coordinació.  

A més a més s’han inclòs les mesures necessàries per començar a desenvolupar un 

producte turístic especialitzat i vertebrat al voltant de la gastronomia i els productes 

agroalimentaris locals. Amb aquestes mesures s’iniciarà la necessària diferenciació 

del territori respecte a comarques i espais veïns que han estructurat la seua oferta 

cap a altres àmbits i productes.  

No de bades, el territori gaudeix de productes reconeguts i d’elevada qualitat com 

vins, olis,  formatges, mels, cerveses, rebosteria, embotits, cítrics, i productes de les 

hortes tradicionals. A aquest conjunt s’han d’afegir fongs, les aromàtiques o altres 

vegetals que són també ben coneguts i serviran per enllaçar turisme ambiental, de 

natura o d’activitats a l’aire lliure amb els objectius de la proposta.  



Resum bàsic: 

Actuació Disseny de marca local 

Responsables Equip tècnic (Gerent + tècnic) 

Altres agents necessaris Dissenyador gràfic / Assessoria especialitzada 

Cost / Finançament / 

Partida 

A Imputar a les despeses corrents 

Justificació  

Descripció Crear una imatge diferenciada de l'oferta local amb 

valors positius associats. 

Temporalitat Gener – Maig 

Establiment dels paràmetres bàsics de la marca de comercialització territorial que 

ha de donar cobertura a l’oferta local: Selecció de nom territorial de la marca, 

selecció dels valors a presentar amb la marca, elaboració de la marca i logotips i 

manual d’aplicació i adaptació a diferents suports.  

La creació d’aquesta marca permetrà comercialitzar territori de forma unificada i 

ajudar a assentar les bases de accions i polítiques necessàries com les millora de la 

qualitat o l’establiment de criteris mínims. D’altra banda l’existència d’una marca 

amb orientació comercial més que administrativa permetrà facilitar tant el disseny 

d’accions com la seua difusió i comprensió.  

Aquesta marca s’haurà d’aplicar tant a les pròpies accions del pla com  a altres de 

caire turístic o recreatiu que ja es desenvolupen des de la Mancomunitat.  

Aquesta proposta s’haurà d’ajustar als paràmetres marcats per la LLEI 15/2018, de 

7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat valenciana 

que indica al seu article 33 que: 

“Article 33. Els productes turístics i marques turístiques territorials 

1. Constitueixen productes turístics de la Comunitat Valenciana el conjunt de components 

tangibles i intangibles que inclouen recursos i atractius, equipaments i infraestructures, 

serveis i activitats recreatives requeriments i expectatives de les persones usuàries de serveis 

turístics. 

2. L’especificitat en els seus distints components, singularitat i segment de la demanda a què 

s’oriente cada producte, seran els paràmetres a considerar en la seua vinculació amb la imatge 

de marca de la destinació Comunitat Valenciana. 

3. Les marques turístiques de la Comunitat Valenciana són distintius exclusius, titularitat de 

les administracions públiques competents en matèria de turisme, que prestigien recursos, 

productes i serveis turístics i fomenten una imatge de qualitat de l’oferta turística valenciana 

en els mercats nacionals i internacionals. 

4. La creació, modificació o extinció de les marques turístiques de la Comunitat Valenciana, 

requerirà un acte administratiu degudament motivat de l’òrgan competent en matèria de 

turisme de l’administració pública corresponent. 



En el cas de creació d’una nova marca, l’acte administratiu esmentat haurà d’especificar 

l’àmbit, recursos, productes i serveis a què s’estén, així com les normes de la seua utilització, i 

acreditar la consulta sobre el registre oficial de marques semblants (nacionals, comunitàries i 

internacionals) en el localitzador de marques de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. La 

inscripció de la marca en el registre de marques se sol·licitarà en la mateixa data en què es 

dicte l’acte administratiu esmentat. 

5. El departament del Consell competent en matèria de turisme mantindrà actualitzada i 

publicarà un llistat de les marques turístiques institucionals de la Comunitat Valenciana. 

Amb aquest fi, la creació de les marques turístiques per entitats locals serà comunicada al 

departament esmentat. 

6. Sense perjudici d’això, la creació, modificació, extinció i utilització de les marques 

turístiques estarà subjecta al que preveu la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, i a les 

disposicions que la despleguen. 

7. L’administració pública titular d’una marca turística de la Comunitat Valenciana haurà 

de crear, mantenir i promocionar canals d’informació, fàcilment accessibles, que disposen de 

tota la informació vinculada a la marca, com també desenvolupar totes les actuacions de 

publicitat institucional que crega oportunes per a promocionar-la. Tot això, almenys, en 

valencià, castellà i anglès; a més, en els idiomes propis de mercats exteriors, especialment 

francès, italià, alemany, holandès, rus i xinés.” 

 

 



Resum bàsic: 

Actuació Adaptació web turisme comarcal a necessitats persones amb 

diversitat funcional o sensorial 

Responsables Equip tècnic (Gerent) 

Altres agents 

necessaris 

Assessoria especialitzada / Informàtic 

Cost / 

Finançament / 

Partida 

A Imputar a les despeses corrents 

Justificació Facilitar l'accés a informació bàsica a col·lectius amb 

necessitats específiques 

Descripció Apartat al web al que es descriu el grau i característiques de 

l’accessibilitat als allotjaments turístics de la comarca i als 

principals elements a visitar. 

Temporalitat Gener – Setembre 

Adaptació de part dels continguts del web turístic comarcal a les necessitats de 

persones amb diversitat funcional, de forma que es puga consultar la informació 

existent sense problemes.  

Aquesta adaptació es farà seguint l’estàndard W3C i les directrius i orientacions de 

la WAI (secció de W3C dedicada a generar una internet més accessible).   

A més a més, s’afegirà un apartat específic al web turístic comarcal que aporte 

informació d’interès per aquests col·lectius com ara: 

1. Informació sobre el grau d’accessibilitat i adaptació al seu ús dels principals 

recursos turístics territorials. 

2. Informació sobre el grau d’accessibilitat i adaptació al seu ús dels  

establiments hostalers i d’allotjament.  

3. Informació sobre serveis de transport adaptats a la comarca. 

4. Informació sobre serveis públics i/o privats al territori orientats a les 

necessitats d’aquests col·lectius de persones o que es consideren necessaris 

per a una estada a plena satisfacció.  

D’altra banda aquest web accessible s’ajustarà també a les recomanacions de la 

Guia de Turisme Accessible de la Diputació de València i els materials 

desenvolupats dins el projecte Tur4All en col·laboració la Generalitat Valenciana i 

PREDIF.  



Resum bàsic: 

Actuació Disseny de 3 paquets turístics 

Responsable

s 

Equip tècnic (Gerent + tècnic) 

Altres agents 

necessaris 

Assessoria especialitzada / Informàtic 

Cost / 

Finançament 

/ Partida 

A Imputar a les despeses corrents 

Justificació Generar útils de comercialització conjunta de l'oferta comarcal 

Descripció Disseny, organització i publicació al web dels següents paquets 

turístics: Itinerari agroalimentari la Costera - la Canal + Patrimoni 

arquitectònic / Enologia - Cata + Patrimoni - Oferta Cultural / 

Natura i alimentació 

Temporalitat Gener – Setembre 

Aquests paquets permetran comercialitzar part de l’oferta comarcal per un nou 

mitjà que combinarà diversos elements per tal de millorar l’experiència del visitant 

i fomentar el seu atractiu. Aquests tres primers paquets s’han triat atenent a les 

característiques tant dels valors turístics existents com dels interessos i voluntats 

reflectits a diferents processos participatius com els del Pla Territorial (PATEC) o 

altres desenvolupats a la tardor de 2018 orientats a l’establiment d’un sistema bàsic 

de participació territorial. Tant als uns com als altres, i va ser un dels resultats 

principals del PATEC, es va fer molta incidència a la necessitat de generar producte 

turístic relacionat amb la important oferta agroalimentària local com una via de 

generació de sinèrgies estratègiques.   

Els paquets es concebran en dues modalitats: Visita d’un dia i estada de cap de 

setmana (amb la possibilitat a un futur de d’estudiar la seua adaptació a estades més 

llargues).  

El paper de la mancomunitat serà l’acompanyament en el disseny i posada en marxa 

dels paquets turístics, en cap cas la seua comercialització més enllà d’algun 

esdeveniment promocional que es puga considerar necessari.  

Els paquets es desenvoluparan seguint les següents fases: 

a) Treball previ: 

a. Investigació de mercat. 

b. Inventari de recursos. 

c. Investigació inicial i disseny previ de producte. 

b) Estructuració del paquet: 

a. Esquemes de programació. 

b. Itinerari. 

c. Proveïdors. 

d. Definició de variacions de programació. 

e. PVP. 

f. Elaboració de producte final. 

g. Material explicatiu del paquet intern i extern. 



h. Establiment de condicions generals del paquet. 

c) Etapa post-venta: 

a. Recollida d’informació sobre resultats per mitjà de contacte directe 

amb clients. 

b. Enquestes de satisfacció. 

c. Sistemes d’avaluació, reprogramació i reestructuració del paquet.  

La proposta inicial de paquets és: 

Paquet 1. Agroalimentari + Patrimoni.  

En relació a l’itinerari agroalimentari territorial complementat amb activitats als 

principals elements del patrimoni local del tram de l’itinerari a visitar. L’itinerari 

agroalimentari és altra de les accions descrites a aquest apartat com a proposta a 

desenvolupar el primer any. Aquest paquet serà adaptable a de forma que es podrà 

comercialitzar en funció de les temporades de productes abastant així tot el territori.  

El paquet podria incloure tant la visita a establiments com la visita a les explotacions 

i/o territori que generen la matèria primera de la transformació agroalimentària que 

seran l’eix principal de la visita. Els elements de patrimoni local arquitectònic a 

integrar s’intentarà que siguen aquells que puguen tenir una major relació amb la 

producció (almàsseres, antics cellers, sitges/pòsits i altres magatzems de cereal, 

corrals ramaders, etc.) junt a aquells dotats d’un major interès turístic local.  

Paquet 2. Paquet gastronomia, patrimoni i esports.  

Aquest paquet pretén enllaçar l’atractiu turístic del sector gastronòmic de la 

comarca per posar-lo en relació tant amb el patrimoni local d’eixos pobles com amb 

el d’altres generant així sinèrgies i relacions intraterritorials que permeten 

augmentar el potencial de l’atractiu territorial.  

El paquet hauria d’incloure la cata i el consum de productes i plats junt a la visita a 

espais d’interès cultural (jaciments arqueològics, patrimoni defensiu i militar, 

edificis emblemàtics, espais d’arqueologia industrial, etc.) podent donar-se l’opció 

de traslladar elements com la cata o la degustació de producte a aquests espais per 

dotar-la d’un nou atractiu.  

En una fase posterior es pot estudiar el desenvolupament d’una versió extensa del 

producte que contemple la formació en matèries relacionades com la cata o 

l’enologia junt a la visita a elements emblemàtics del patrimoni comarcal i a espais 

productius relacionats amb la cultura del vi. A més a més es podrà estudiar 

l’expansió d’aquest paquet a altres sectors d’interès com el formatger, oleícola, 

apícola, etc.  

Paquet 3. Paquet natura i alimentació.  

Aquest paquet posarà en relació el ric patrimoni natural comarcal amb els aliments 

silvestres que produïen. El paquet haurà de servir tant per comercialitzar activitats 

concretes a la natura al càrrec d’empreses (escalada, barranquisme, BTT, etc.) com 

la participació a esdeveniments gastronòmics i formatius (cates, cursets 

identificació fongs, etc.)  

 



Els objectius d'aquesta línia de treball són: 

a. Crear els elements que permeten fer aprofitables els valors i recursos locals.  

b. Reformar aquells elements ja existents per tal de millorar l'oferta local. 

c. Reestructurar l'oferta local per tal de fer-la més rendible i efectiva.  

Es tracta d'accions encaminades a crear l'entorn adequat per una oferta turística 

estructurada i garantint cobrir tots els nínxols de demanda. 

En aquest any les actuacions a desenvolupar es situen dins els programes de 

“Elements de valorització i interpretació patrimoni local”, “Itinerari agroalimentari 

local” i “Pla Adequació/millora/ampliació de les infraestructures d'allotjaments 

turístics públics existents.” 

 



Resum bàsic: 

Actuació Disseny i execució itinerari agroalimentari 

Responsables Equip tècnic (Gerent + tècnic) 

Altres agents 

necessaris 

Assessoria especialitzada / Informàtic / Dissenyador gràfic 

Cost / 

Finançament / 

Partida 

A Imputar a les despeses corrents + partida corresponent 

d’infraestructures 

Justificació Generar útils de comercialització conjunta de l'oferta comarcal 

aprofitant el treball al respecte desenvolupat al PATEC 

Descripció Instal·lació de panelleria informativa a tots els pobles explicant 

la gastronomia comarcal i local i l'oferta comercial / restauradora 

i productors locals presents. Instal·lació de plaques informatives 

a espais de producció agroalimentària emblemàtics històrics o 

actuals. 

Temporalitat Març - Desembre 

Itinerari territorial per a seguir amb transport públic o amb vehicle privat reunint 

les principals fites agroalimentàries i gastronòmiques de la zona. Al seu disseny 

s’aprofitarà part del material elaborat de forma participativa durant el 

desenvolupament del PATEC.  

L’itinerari comptarà amb senyalètica urbana pròpia descriptiva dels elements a 

valoritzar a cada poble i serà concebut de manera “modular”, és a dir es podrà seguir 

per segments o apartats per facilitar que es puga fer per “etapes” en dies successius 

o no.  

Aquest itinerari s’integrarà als paquets a dissenyar el primer any.  

Els productes a valoritzar amb l’itinerari seran com a mínim: 

 Cervesa. 

 Oli. 

 Vi i licors. 

 Productes de la terra (hortalisses, all tendre, etc.) 

 Artesania local. (no alimentària). En aquest cas serà un element 

complementari i no el centre de cap acció. 

 Productes singulars (no alimentaris). En aquest cas serà un element 

complementari i no el centre de cap acció. 

 Formatges. 

 Mel. 

 Conserves. 

 Pa, rebosteria i els Forns Tradicionals. 

 Carn, embotits i altres especialitats. 

 Aliments silvestres. 

 



Resum bàsic: 

Actuació Adequació xarxa allotjament local i recursos turístics 

Responsables Equip tècnic (Gerent + tècnic) 

Altres agents 

necessaris 

Assessoria especialitzada (enginyer, arquitecte, etc.) 

Cost / 

Finançament / 

Partida 

A Imputar a les despeses corrents + partida corresponent 

d’infraestructures 

Justificació Millorar la xarxa d'allotjament públic comarcal i adaptar 

recursos turístics per a la seua plea accessibilitat. 

Descripció Actuacions d'adaptació de l'oferta pública d'allotjament a la 

realitat del mercat (inversions en accessibilitat, ampliació de 

places per a encaixar a nous nítxols d'oferta, millora de les 

condicions, restauració, etc.) i obres d’accessibilitat a recursos 

turístics.  

Temporalitat Gener - Desembre 

Actuacions de millora de la xarxa pública d’allotjament municipal (albergs, 

càmpings, refugis, etc.)  i dels principals recursos turístics locals de forma que 

aquests milloren les seues possibilitats de comercialització i el compliment de la 

normativa d’accessibilitat per mitjà d’actuacions com ara: 

 Millora accessibilitat. 

 Millora estètica. 

 Adaptació d’establiments a la demanda actual del mercat. 

 Millora d’equipaments. 

En definitiva es tracta de dignificar i millorar l’oferta comarcal d’allotjament públic 

ajudant a que el sector turístic tinga una implantació més potent a aquells llocs on 

l’oferta privada no cobreix els buits existents de demanda.  



Els objectius d'aquesta línia de treball són:  

a. Generar els elements i actuacions promocionals necessaris per donar a 

conéixer el territori de la Mancomunitat la Costera – la Canal i les seues 

possibilitats turístiques.  

b. Crear instruments per tal d'accedir a nous mercats i col·lectius específics 

d'interés.  

 



Resum bàsic: 

Actuació Elaboració agenda anual comarcal d'esdeveniments 

Responsables Equip tècnic (Gerent + tècnic) 

Altres agents 

necessaris 

Informàtic 

Cost / Finançament / 

Partida 

A Imputar a les despeses corrents 

Justificació Oferir informació actualitzada d'interés per als visitants 

Descripció Elaboració i publicació al web de la Mancomunitat 

d'agenda d'activitats d'interés per al visitant i el turista 

Temporalitat Gener - Desembre 

Consolidació de l'agenda anual existent d'esdeveniments i ampliació de l'agenda 

coordinada amb àmbit territorial supramunicipal per tal d'evitar solapaments i 

maximitzar economies d'escala i cooperació.  

Creació d’un útil bàsic de comunicació que facilite al visitant/turista adquirir 

informació d’interès a l’hora de planificar i organitzar la seua visita.  

 



Resum bàsic: 

Actuació Agenda d'esdeveniments de presentació  

Responsables Equip tècnic (Gerent + tècnic) 

Altres agents 

necessaris 

 

Cost / 

Finançament / 

Partida 

A Imputar a les despeses corrents 

Justificació Oferir informació actualitzada d'interés per als visitants i els 

turoperadors i altres agents del sector turístic 

Descripció Assistència a fires, congressos i altres esdeveniments externs 

que ajuden a presentar els recursos i l'oferta turística 

comarcal 

Temporalitat Gener - Desembre 

Participació a esdeveniments externs al que es puga presentar tant l’oferta local 

com les experiències que genere el propi desenvolupament del pla.  

Creació d’esdeveniments propis de presentació que amplien l’oferta actual de la 

Mancomunitat. En aquest cas es primaran aquells centrats als productes 

gastronòmics i alimentaris.  

  



Els objectius d'aquesta línia de treball són:  

a. Generar els elements i actuacions necessaris per a que el pla es puga dur a 

bon terme. 

b. Generar l'escenari adequat per a l'èxit del pla.  

No està previst desenvolupar cap de les actuacions d’aquest programa durant el 

primer any atés que, per garantir el seu èxit, requereixen d’elements a desenvolupar 

durant el primer any de treball del pla. 

  



L'objectiu d'aquesta línia d'actuació és mantenir i millorar les dinàmiques iniciades 

amb els processos participatius ja desenvolupats sobre el territori i generar els 

instruments de participació i coordinació necessaris.  

 



Resum bàsic: 

Actuació Creació de Mesa Turística 

Responsables Equip tècnic (Gerent + tècnic) 

Altres agents 

necessaris 

Associacions de comerciants, empresariat, etc. 

Cost / Finançament / 

Partida 

A Imputar a les despeses corrents 

Justificació Establiment de vies de col·laboració amb altres entitats 

per aconseguir els objectius del Pla. 

Descripció Constitució del patronat i redacció reglament de 

funcionament intern 

Temporalitat Gener - Març 

Òrgan de participació pública i privada que col·labore amb la Mancomunitat i 

l'administració local en el disseny de polítiques i actuacions i en el seguiment del 

pla. Aquest patronat haurà també de controlar el desenvolupament del pla, fer el 

seguiment necessari i implementar allò que siga necessari per la seua adaptació a 

canvis que puguen sorgir.  

Aquesta mesa serà un interlocutor que garantisca la necessària connexió amb el 

sector i amb la societat civil, a més a més servirà també com element dinamitzador 

del propi pla.  

La Mesa de Turisme entre d’altres haurà de comptar entre els seus membres amb: 

 Representació de la presidència de la Mancomunitat i dels seus òrgans 

relacionats amb promoció econòmica i turisme.  

 Reprentació de la Conselleria de la Generalitat Valenciana que gestione 

turisme.  

 Representació dels diferents grups polítics que conformen la mancomunitat.  

 Representació de les associacions empresarials i hostaleres al territori 

cobert per la Mancomunitat.  

 Representants dels patronats turístics provincials i autònomics.  

 Representants dels sindicats operant al territori cobert per la Mancomunitat.  

 Representants dels sectors relacionats amb el transport públic i el lloguer de 

vehicles al territori cobert per la mancomunitat.  

 Tècnics i professionals turístics del territori cobert per la Mancomunitat. 

 Secretaria de la mancomunitat.  

A més a més, es podrà autoritzar l'assistència d'altres representants de les 

institucions, organismes i entitats representatives de la pluralitat d'interessos de la 

societat del territori cobert per la Mancomunitat de la Costera – la Canal, o d'altres 

autoritats, associacions o professionals que es consideren necessaris per al seu 

millor assessorament. 

Així mateix a les reunions de la Mesa podran assistir, en qualitat d'assessors, aquells 

especialistes experts o membres de les Associacions que la Presidència o la majoria 

de la Mesa considere necessari, que participaran amb veu però sense vot. 



La Mesa de Turisme constituïda com a comissió de debat i assessorament hauria de 

tenir al menys assignades les següents funcions específiques: 

 Assessorar en matèria de qüestions turístiques. Considerant-se en la mesura 

del possible els seus dictàmens, consells o resolucions en la política turística 

comarcal. 

 Debatre les propostes i iniciatives comarcals que afecten la matèria turística. 

 Proposar directrius i criteris d'actuació i projectes, així com l'adopció de 

mesures en matèria turística. 

 Transmetre i debatre les inquietuds i demandes d'aspectes referents a la 

política turística de les entitats i persones que formen part de la Mesa. 

 Sol·licitar dels organismes competents o d'altres administracions públiques 

el suport necessari per tal de poder desenvolupar els seus objectius, com són 

ajudes, informes, o col·laboració institucional. 

 Coordinar i analitzar els resultats obtinguts en la mesura dels indicadors en 

matèria turística. 

 Fomentar la participació de les empreses i els serveis públics en tasques 

d'assistència tècnica per a la implantació de sistemes de qualitat turística 

existents fins al moment. 

  



Actuació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Creació de patronat turístic                         

Disseny de marca local                         

Adaptació web turisme comarcal a necessitats persones amb diversitat 

funcional o sensorial 

                        

Elaboració agenda anual comarcal d'esdeveniments                         

Agenda d'esdeveniments de presentació                          

Disseny de 3 paquets turístics                         

Disseny i execució itinerari agroalimentari                         

Adequació xarxa allotjament local i millora accessibilitat recursos turístics                         

 

  



 

Despesa Corrent Trimestre 1  Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Anual 

Gerent 0,00 0,00 8.750,00 8.750,00 17.500,00 

Assessoria externa 
(dissenyadors gràfics, redactors 
guies i altres materials, 
càmeres per audiovisual, 
informàtics, redacció premsa, 
etc.) 

0,00 0,00 24.000,00 25.000,00 49.000,00 

Lloguers equips i materials 0,00 0,00 1.875,00 2.273,79 4.148,79 

Inversió 

Projectes d'obra i altres 
projectes necessaris per 
llicències 

    5.250,00 12.250,00 17.500,00 

Itinerari Agroalimentari 0,00 0,00 8.785,00 26.355,00 35.140,00 

Execució pla adequació xarxa 
allotjaments públics i 
accessibilitat a recursos 
turístics 

0,00 0,00 21.677,80 65.033,41 86.711,21 

 Total 210.000,00 

 

  



 

Actuació Responsables Altres agents 

necessaris 

Cost / 

Finançament / 

Partida 

Justificació Descripció Temporalitat 

Creació de 

patronat turístic 

Equip tècnic 

(Gerent + 

tècnic) 

Associacions 

de 

comerciants, 

empresariat, 

etc. 

A Imputar a les 

despeses 

corrents 

Establiment de 

vies de 

col·laboració amb 

altres entitats per 

aconseguir els 

objectius del Pla. 

Constitució del patronat i 

redacció reglament de 

funcionament intern 

Gener - Març 

Disseny de 

marca local  

Equip tècnic 

(Gerent + 

tècnic) 

Dissenyador 

gràfic / 

Assessoria 

especialitzada 

A Imputar a les 

despeses 

corrents 

 Crear una imatge diferenciada 

de l'oferta local amb valors 

possitius associats. 

Gener - Maig 

Adaptació web 

turisme 

comarcal a 

necessitats 

persones amb 

diversitat 

funcional o 

sensorial 

Equip tècnic 

(Gerent + 

tècnic) 

Assessoria 

especialitzada 

/ Informàtic 

A Imputar a les 

despeses 

corrents 

Facilitar l'accés a 

informació bàsica 

a col·lectius amb 

necessitats 

específiques 

Apartat al web al que es descriu 

el grau i característiques de 

l’accessibilitat als allotjaments 

turístics de la comarca i als 

principals elements a visitar. 

Gener - 

Setembre 

Elaboració 

agenda anual 

Equip tècnic 

(Gerent + 

tècnic) 

Informàtic A Imputar a les 

despeses 

corrents 

Oferir informació 

actualitzada 

Elaboració i publicació al web 

de la Mancomunitat d'agenda 

Gener - 

Desembre 



Actuació Responsables Altres agents 

necessaris 

Cost / 

Finançament / 

Partida 

Justificació Descripció Temporalitat 

comarcal 

d'esdeveniments 

d'interés per als 

visitants 

d'activitats d'interés per al 

visitant i el turista 

Agenda 

d'esdeveniments 

de presentació  

Equip tècnic 

(Gerent + 

tècnic) 

 A Imputar a les 

despeses 

corrents 

Oferir informació 

actualitzada 

d'interés per als 

visitants i els 

turoperadors i 

altres agents del 

sector turístic 

Assistència a fires, congressos i 

altres esdeveniments externs 

que ajuden a presentar els 

recursos i l'oferta turística 

comarcal + Agenda pròpia 

Gener - 

Desembre 

Disseny de 3 

paquets turístics 

Equip tècnic 

(Gerent + 

tècnic) 

Assessoria 

especialitzada 

/ Informàtic 

A Imputar a les 

despeses 

corrents 

Generar útils de 

comercialització 

conjunta de 

l'oferta comarcal 

Disseny, organització i 

publicació al web dels següents 

paquets turístics: Itinerari 

agroalimentari la Costera - la 

Canal + Patrimoni 

arquitectònic / Enologia - Cata 

+ Patrimoni - Oferta Cultural / 

Natura i alimentació. 

Gener - 

Setembre 

Disseny i 

execució 

itinerari 

agroalimentari 

Equip tècnic 

(Gerent + 

tècnic) 

Assessoria 

especialitzada 

/ Informàtic / 

Dissenyador 

gràfic 

A Imputar a les 

despeses 

corrents + 

23.140 € de la 

partida 

d'inversions 

Generar útils de 

comercialització 

conjunta de 

l'oferta comarcal 

aprofitant el 

treball al respecte 

Instal·lació de panelleria 

informativa a tots els pobles 

explicant la gastronomia 

comarcal i local i l'oferta 

comercial / restauradora i 

productors locals presents.  

Març - 

Desembre 



Actuació Responsables Altres agents 

necessaris 

Cost / 

Finançament / 

Partida 

Justificació Descripció Temporalitat 

desenvolupat al 

PATEC 

Adequació xarxa 

allotjament local 

i millora 

accessibilitat 

recursos 

turístics 

Equip tècnic 

(Gerent + 

tècnic) 

Assessoria 

especialitzada 

(enginyer, 

arquitecte, 

etc.) 

A Imputar a les 

despeses 

corrents + 

52.160,00 € de la 

partida 

d'inversions 

Millorar la xarxa 

d'allotjament 

públic comarcal 

Actuacions d'adaptació de 

l'oferta pública d'allotjament a 

la realitat del mercat 

(inversions en accessibilitat, 

ampliació de places per a 

encaixar a nous nítxols 

d'oferta, millora de les 

condicions, restauració, etc.) 

Gener - 

Desembre 

 


