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SALUTACIONS
La responsabilitat social s’ha presentat
en l’actualitat com una exigència per a
qualsevol entitat pública moderna i
responsable amb l’entorn en el que
vivim. Qüestions com la inclusió, el
govern obert, el medi ambient o

la

sostenibilitat han guanyat importància i
ara són temes fonamentals en el
desenvolupament d’un municipi en
consonància amb els ODS i les directrius
europees.

Per este motiu, em complau comunicar que des de l’Ajuntament de l’Alcúdia hem desenvolupat un
Pla de Responsabilitat social on s’arrepleguen una sèrie d’objectius que hem identificat com
necessaris per a la millora del municipi mitjançant unes accions concretes que hem de complir.
Este document representa el compromís conjunt que hem adquirit tots amb el model de localitat que
volem arribar a ser, buscant la reducció dels impactes que tenim totes les parts que fem vida a
l’Alcúdia, ja siga en l’àmbit institucional, individual, associatiu i individual.
Espere fermament que visualitzeu com ho fem nosaltres el pròsper futur que té l’Alcúdia, i vos
convide a prendre mesures col·laborant amb l’Ajuntament a l’hora de desenvolupar els valor i
principis arreplegats al Pla.
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1. INTRODUCCIÓ
L’evolució de la societat cap a un futur més sostenible i inclusiu s’ha convertit en un
requisit que apel·la no únicament a la gent de forma individual, sinó a totes les parts que
interactuen amb l’entorn i que tenen un paper fonamental en el seu manteniment. Aquest
paradigma introdueix noves formes d’entendre les relacions tant públiques com privades,
que guien el comportament de totes les persones respecte a tot el que es tova al seu voltant.
La Responsabilitat Social (RS) es una de les noves formes que donen resposta a les
diferents demandes socials i estructurals. La RS conceptualitza una forma de viure que
busca ser conscient de les implicacions que té cadascuna de les accions que es
desenvolupen amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu i fer de l’entorn on vivim un més
sostenible, equitatiu i inclusiu.
L’Ajuntament de l’Alcúdia vol adaptar-se a aquesta situació actual ja que els organismes
públics formen part dels subjectes actius que poden desenvolupar un paper crucial en el
canvi. Les entitats locals tenen diverses ferramentes per a construir realitats municipals
més compromeses amb la responsabilitat social, podent influir en els comportaments de
totes aquelles parts que poden afectar a l’espai en el que ens desenvolupem.
És per aquest motiu pel que s’impulsa un Pla de Responsabilitat Social. Amb aquest
document es pretén marcar les pautes que guiaran les interrelacionen tant de la ciutadania
com dels òrgans públics i privats en el marc urbà i rural de l’Alcúdia, apropant-les a un
espectre més responsable i sostenible.
El Pla de Responsabilitat Social establirà la ruta que l’ajuntament ha de seguir en el procés
de construcció d’una localitat més respectuosa en les relacions de les parts que la formen,
el seu voltant urbà i rural i les persones que hi conviuen en ell. Este projecte no suposa
únicament un compromís de l’administració local, sinó que involucra a totes les parts que
poden tindre un impacte amb les seues accions en el medi sòcio-ambiental.
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2. CONTEXT
Ja s’ha introduït el component essencial del pla, però ¿què és la responsabilitat social i
per què es tan important?
La responsabilitat social és un concepte que apareix al voltant de la meitat del segle XX
i que ha anat concretant-se i modificant-se fins a dia de hui. Evidentment, podem dir que
la responsabilitat social és una idea que s’adapta i canvia segons les necessitats temporals
en les que treballa, aleshores no es pot parlar d’un concepte estàtic de responsabilitat
social.
No obstant això, hi ha un punt de partida clar que determina part del contingut de la idea
de responsabilitat social: el medi ambient. Les necessitats ambientals que produïa el ritme
productiu industrial del segle XX van dur a debat polític temes relacionats amb el respecte
pel medi ambient i la necessitat global de mantindre un espai habitable per a les
generacions futures. Aquesta situació mediambiental va exigir un canvi de conducta
social, empresarial i institucional que es va recollir en els valors i principis de la
responsabilitat social.
Amb el pas del temps, la responsabilitat social ha anat avançant cap a altres àrees més
enllà de la purament mediambiental, apropant-se a temes socials o inclús productius. Per
aquest motiu s’ha dividit el concepte de responsabilitat social en quatre subgrups més
específics que tracten de forma mes concreta i adequada els temes sobre els que treballa
la responsabilitat social. La responsabilitat social institucional (RSI), associativa (RSA),
corporativa o empresarial (RSE) i individual (RSI) formen un conjunt que representa la
filosofia de vida que vol implementar l’Alcúdia. Cada àrea tractarà de fer realitat els
valors que proposa la responsabilitat social mitjançant accions que impulsaran les parts
protagonistes en cada espai de treball.
Aquesta divisió en quatre àmbits de treball es fa intencionadament amb l’objectiu de
cobrir un espectre de treball que permeta assegurar que la millora s’ha fet des d’una òptica
multidimensional, presentant com a resultat una evolució conjunta de tota l’Alcúdia cap
a una realitat més diversa, respectuosa, sostenible i inclusiva.
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3. MARC LEGAL
La Responsabilitat Social és un concepte que ha anat guanyant força amb el pas dels anys,
i en conseqüència s’ha desenvolupat un entramat legislatiu que ha legitimat l’extensió
d’aquesta pràctica a diferents àmbits.
Un dels primers espais on s’han impulsat conceptes com la responsabilitat social és
l’àmbit europeu. Des de principis de dècada organismes com la Comissió Europea han
impulsat els valors de la Responsabilitat Social per fer d’ella una ferramenta clau per a
les Estratègies 2020 en el seu moment, com de l’actual Agenda 2030.
A nivell nacional aquestes directrius s’han dividit segons qui posseeix la competència de
les matèries. Com estableix la Constitució Espanyola als articles 148 i 149 hi ha certes
matèries en les que té l’Estat la competència per a legislar i en altres les Comunitats
Autònomes. Esta divisió significa que la majoria de les matèries en les que treballa la
Responsabilitat Social les ha de regular les Comunitats Autònomes, materialitzant-se en
la Llei 18/2018, del 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social.
Aquesta llei materialitza els diversos intents previs d’impulsar la Responsabilitat Social
amb el desenvolupament d’Ordres com la 3/2019 de 21 de febrer encarregada de regular
la concessió de subvencions a associacions o entitats per a promoure activitats que
fomenten la Responsabilitat Social. També unifica conceptes continguts en lleis estatals
com la Llei 2/2011 d’Economia Sostenible o en documents europeus.
No obstant això, el marc normatiu principal que regula la Responsabilitat Social a nivell
local hui en dia es la Llei autonòmica 18/2018 esmentada abans. Per aquest motiu el Pla
de Responsabilitat Social de l’Alcúdia tindrà en compte principalment les disposicions
arreplegades en aquesta norma, estenent-les i adaptant-les a l’àmbit local de l’Alcúdia.
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4. OBJECTIUS DEL PLA
El Pla de Responsabilitat Social de l’Alcúdia busca principalment consolidar els principis
i fonaments que representa la Responsabilitat Social en tots els espais de treball de les
parts que formen conjuntament el municipi de l’Alcúdia. Aquest document simbolitza
l’inici d’un procés llarg en el que l’Alcúdia s’acosta cada volta més a un model de ciutat
més respectuosa amb el medi ambient i amb l’entorn en el que interactuen totes les seues
parts que la composen.
D’aquesta manera, els objectius que busca aconseguir el present Pla de Responsabilitat
Social es poden agrupar en tres dimensions:
1. Dimensió interna: Es busca desenvolupar una sèrie d’actuacions per integrar els
principis de la RS en la gestió interna de l’Alcúdia. La Responsabilitat Social no és
únicament un procés que s’inicia des de l’administració local cap a les parts sobre les
que actua; la RS també busca implementar els seus principis i valors al seu propi
exercici i en les relacions que desenvolupa amb el propi personal administratiu. És
per aquest motiu pel que és necessari enfocar el Pla de Responsabilitat Social cap a la
gestió interna, les relacions que es formen dins de l’administració local i l’impacte
que l’Ajuntament té sobre les persones i l’entorn en el que desenvolupa la seua
activitat.
2. Dimensió externa: Es fixa com objectiu generar una sèrie d’indicacions per promoure
la RS i un desenvolupament sostenible al municipi. Aquesta dimensió pretén estendre
el compromís que assumeix l’ajuntament a totes aquelles parts que poden tindre un
paper important en el foment de la Responsabilitat Social. Es planteja no com una
imposició de l’administració pública cap a els àmbits empresarials, associatiu i
individual, sinó més bé com un treball conjunt de tota la societat de l’Alcudia amb
l’objectiu comú de construir un municipi més responsable i més sostenible.
3. Dimensió futura: Que el Pla de RS es presente com a full de ruta on s’indique el
compromís adoptat. Este compromís és una clara declaració d’intencions que
simbolitzen el camí que obligatòriament ha de seguir l’administració municipal a
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l’hora d’entendre la seua activitat i la forma d’estructurar l’activitat de totes les parts
que formen en conjunt el municipi. Amb aquesta dimensió es marca l’horitzó al que
vol arribar l’Alcúdia, sent un referent en matèria de Responsabilitat Social.
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5. ÀMBITS DE LA RESPONSABILITAT
SOCIAL
5.1.- Responsabilitat social institucional
Constitueix la Responsabilitat Social Institucional totes aquelles accions que duu a terme
qualsevol institució pública no només cap a l’exterior, sinó també respecte al
funcionament intern de la mateixa, tenint en compte els principis que marca la
Responsabilitat Social.
Aquesta RS apel·la al funcionariat públic també, buscant que s’implique amb els principis
executant una activitat coherent amb la RS, disminuït l’impacte que provoquen en
l’entorn en el qual interactuen.
La RS Institucional per tant es presenta en una doble via: des de l’administració a les
persones administrades, i des de l’administració al personal administratiu.

Objectiu específic 1. Integrar els valors de la responsabilitat social dins de
l’entramat municipal
Acció 1. Mantenir el desenvolupament de tallers en matèria de Violència de Gènere
enfortint la conscienciació del personal administratiu que treballa a l’ajuntament per
poder executar de forma correcta actuacions o projectes amb perspectiva de gènere.
Acció 2. Impartir formacions de Responsabilitat Social per a tindre un millor coneixement
a l’hora d’impulsar els valors o principis de la RS. Les formacions es proposaran en un
format de vídeo i de text perquè siga accessible a totes les persones.
Acció 3. Desenvolupament d’un Pla de Responsabilitat Social que apel·le a tot el
municipi per comprometre’s amb els valors o principis que exigeix la RS. Presentar-lo de
forma que siga un treball conjunt de totes les parts del municipi.
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Acció 4. Millorar la utilització d’energies amb l’ampliació d’instal·lacions de plaques
solars a les dependències municipals i l’eficiència energètica de l’ajuntament en
consonància amb els objectius marcats al PUAM a l’eix d’urbanisme.
Acció 5. Materialitzar el compromís adoptat amb l’adhesió a la Xarxa Espanyola de
Ciutats pel Clima desenvolupant algun dels projectes que estas proposa.

Objectiu específic 2. Ampliar el compromís social i democràtic de
l’administració pública amb la ciutadania fent-la més transparent i
participativa
Acció 6. Implementar el concepte de Govern Obert a l’Alcúdia amb un Reglament que
regule aquest conjunt d’idees localment.
Acció 7. Garantir una actualització del portal de transparència amb una informació veraç
i contrastada amb una revisió permanent de la ferramenta.
Acció 8. Fomentar l’ús de mitjans de comunicació fàcils i gratuïts als que puguen accedir
totes les persones.
Acció 9. Ampliar el nombre de membres adherits al Codi de Bon Govern per tal
d’impulsar la transparència i control de l’activitat administrativa a la totalitat del personal
administratiu de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Acció 10. Democratitzar l’administració amb la participació dels Consells Sectorials en
el desenvolupament de projectes locals segons matèria.
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Objectiu específic 3. Implantar mesures concretes que fomenten la
integració de totes les persones en el desenvolupament de les polítiques
públiques
Acció 11. Treball conjunt amb el Consell d’Inclusió i Drets Socials per tal de promoure
la participació ciutadana
Acció 12. Establir processos participatius en matèries públiques per tal de promoure la
participació ciutadana en matèries locals.
Acció 13. Reglamentar Processos de Participació en els projectes públics municipals:
PUAM, PMICS, RGO. Amb aquesta regulació es legitimen els projectes desenvolupats
per l’ajuntament, gràcies a la inclusió de l’opinió ciutadana.
Acció 14. Impulsar la participació i creació de Consells Sectorials en el desenvolupament
de polítiques públiques que tracten la matèria de forma concreta i especialitzada.
Acció 15. Posar en marxa el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l’Alcúdia respectant el
compromís que es va assumir amb el seu desenvolupament.

Objectiu específic 4. Promoure la contractació d’empreses que respecten
els principis de responsabilitat social i que tinguen una implicació en el
desenvolupament sostenible de l’Alcúdia
Acció 16. Establir uns requisits que han de complir les empreses que opten a una
contractació pública amb la redacció d’una guia de RSC per al teixit empresarial de
l’Alcúdia.
Acció 17. Promoure l’ús en obres públiques de materials més sostenibles i amb menor
impacte mediambiental, optimitzant a la mateixa vegada la despesa d’energia en els
projectes que desenvolupen per a l’ajuntament.
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Acció 18. Premiar a aquelles empreses que facen un ús més raonable dels fons públics o
les ajudes locals, tenint en compte si destinen part de les ajudes a causes ètiques o
d’inclusió social.
Acció 19. Fomentar la contractació d’empreses que promocionen l’ocupació local o de
sectors poblacionals amb risc d’exclusió.
Acció 20. Contractar empreses que promoguen l’ús i consum dels productes locals i el
desenvolupament del patrimoni de l’Alcúdia.
Acció 21. Mantenir i millorar la creació de borses de treball per al Pla d’Ocupació Local
per a persones menors de 30 i majors de 45 anys.

Objectiu específic 5. Respectar i protegir l’entorn rural de l’Alcúdia amb
una activitat administrativa pensada des de la sostenibilitat
Acció 22. Revisar i avaluar el projecte de restauració del riu Magre amb l’objectiu de
millorar les zones rurals de l’Alcúdia i impulsar un turisme responsable.
Acció 23. Promoure la reutilització de la informació pública reduint les despeses i el
material a utilitzar en el procés de transparència, difusió i publicitat activa.
Acció 24. Impulsar una vida activa dels joves més enllaçada amb l’entorn rural,
desenvolupant activitats a llocs com al Corral de Rafel, al Riu Magre o la Garrofera i en
conseqüència, sensibilitzar de la necessitat de mantenir i cuidar l’entorn rural de
l’Alcúdia.
Acció 25. Foment la celebració d’esdeveniments similars al Congrés Paisatge, Turisme e
Innovació en l’Alcúdia, fomentant el turisme local i activitats paisatgístiques.
Acció 26. Impuls dels objectius i línies d’actuació que es van fixar al PUAM en relació
amb l’entorn rural.
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Objectiu específic 6. Fer del nucli urbà de l’Alcúdia un entorn sostenible i
responsable amb el medi ambient
Acció 27. Implantació dels objectius i activitats fixades al PUAM en matèria de millora i
manteniment de l’entorn urbà.
Acció 28. Sensibilitzar a la ciutadania en valors i actituds respectuoses amb l’entorn urbà
amb tallers, xerrades i activitats que promoguen accions individuals i models de vida més
sostenibles.
Acció 29. Ampliació de les zones per a vianants del casc urbà de l’Alcúdia afavorint una
vida urbana més inclusiva i fomentar la implantació de carrils bici en àrees de difícil accés
o circulació per aquestos mitjans de transport.
Acció 30. Revisió de totes les zones urbanes per establir si hi ha disposats els necessaris
contenidors amb la distància necessària per a accedir-hi i estan ubicats en un lloc on no
gènere malestar social.
Acció 31. Enfortir el compromís amb el PAL amb la seua revisió per avaluar la vigència
d’aquest document.
Acció 32. Mantenir i millorar el servei de recollida, destrucció i reciclatge de materials
per tal de mantenir els carrers de l’Alcúdia més nets i fer una gestió del fem urbà
responsable i sostenible.

Objectiu específic 7. Col·laborar amb les entitats compromeses amb el
desenvolupament sostenible de l’Alcúdia
Acció 33. Desenvolupar un Registre Municipal d’Associacions per donar un major
control a l’organització d’entitats associatives locals i d’aquesta forma fer un ús més
òptim de la concessió d’ajudes locals.
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Acció 34. Continuar participant en la dotació pressupostària del Fons Valencià per la
Solidaritat, mantenint el compromís ja adquirit per l’ajuntament.
Acció 35. Dotar de pressupost necessari i òptim perquè el Consell d’Entitats Ciutadanes
exercisca les seues funcions.
Acció 36. Enfortir y ajudar a mantenir la xarxa extensa d’associacions de l’Alcúdia amb
ajudes locals i participació en els òrgans locals. Es busca, mitjançant la creació de
processos col·laboratius amb les associacions, d’incloure una perspectiva més social i
inclusiva en els processos administratius.

Objectiu específic 8. Promoure la mobilitat sostenible a l’Alcúdia
Acció 37. Instal·lar més centres de recàrrega gratuïts de vehicles elèctrics per a afavorir
fer més atractiu l’ús de vehicles més sostenibles.
Acció 38. Desenvolupament del projecte “Mou-te en bici” mantenint i millorant la
subvenció per adquirir bicicletes. Fent difusió del reconeixement a nivell europeu que té
amb el premi de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible després d’haver impulsat
el projecte ja durant 15 edicions.
Acció 39. Manteniment de la campanya “al cole amb bici” per tal de conscienciar als
joves de fer ús del transport públic sostenible. Fomentar que els col·legis públics de
l’Alcúdia participen en estos projectes per tal de crear un hàbit sostenible als joves.
Acció 40. Mantenir el projecte que permet disposar d’una línia gratuïta d’autobús a
l’hospital de l’Alcúdia. Fer promoció de l’existència d’aquesta línia per tal de reduir l’ús
del transport particular per anar a l’hospital.
Acció 41. Mantenir l’oferta de serveis de transport públic en esdeveniments
multitudinaris com manifestacions per la igualtat per tal de reduir la possible desigualtat
en matèria d’accessibilitat que pot produir el transport individual i la contaminació que
estos generen.
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Objectiu específic 9. Impulsar convenis de col·laboració que tinguen com a
objectiu la millora de la realitat de l’Alcúdia en matèria de responsabilitat
social
Acció 42. Conveni amb el Síndic de Greuges per tal de potenciar i millorar l’atenció
ciutadana per tal d’evitar la desprotecció de qualsevol persona del municipi.
Acció 44. Conveni de col·laboració de LABORA amb l’Alcúdia per tal d’instal·lar Punts
Labora i afavorir l’accés de totes les persones a centres d’ocupació LABORA, revisant
l’adequació d’aquest conveni i avaluar si és adequat per a les necessitats actuals.

5.2.-Responsabilitat social empresarial
La RS Administrativa es desenvolupa en el teixit productiu i comercial de l’Alcúdia. En
este aspecte, els requisits que marca la RS no només afecta la producció que es genere al
municipi, sinó que també a la forma de comerciar amb els productes, la manera
d’estructurar les empreses i les relacions que tenen aquestes amb les altres parts que tenen
un paper en l’Alcúdia.
Esta RS es presenta com un afegit a la mateixa activitat empresarial, anant un pas més
enllà del que marca la llei, adoptant un compromís major amb el medi i la societat.

Objectiu específic 10. Potenciar un creixement econòmic sostenible
Acció 45. Promoure l’ús dels recursos de proximitat amb la programació
d’esdeveniments que informen de l’existència i qualitat del producte de proximitat com
fires gastronòmiques, guies de productes locals, etc.
Acció 46. Subvencionar aquelles empreses que implanten pràctiques de responsabilitat
social en la seua producció o comercialització.
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Acció 47. Promoure la diversificació de l’activitat econòmica amb la subvenció
d’activitats que suposen una novetat tan econòmica i productiva per a l’Alcúdia.
Acció 48. Que es desenvolupe un turisme sostenible a l’Alcúdia amb la promoció
d’activitats rurals com l’excursionisme, les rutes en bicicleta o l’acampada en zones rurals
o activitats urbanes destinades a la promoció del patrimoni local.

Objectiu específic 11. Fomentar la igualtat en la contractació
Acció 49. Revisar els que tenen obligacions arreplegades pel Pla d’Igualtat de l’Alcúdia
les compleixen i implementen Plans d’Igualtat per a les empreses de més de 50
treballadors que es generen amb el Pla Municipal d’Igualtat i en contra de la Violència
de Gènere.
Acció 50. Col·laborar amb associacions que treballen en matèria d’igualtat i inclusió.
Acció 51. Desenvolupar formacions en les àrees de recursos humans per a promoure la
contractació igualitària de totes les persones.
Acció 52. Crear llocs de treball per aquelles persones o grups socials que tinguen
dificultats a l’hora d’insertar-se al mercat laboral.

Objectiu específic 12. Sensibilitzar al teixit comercial de la necessitat de
produir tenint en compte els principis de la responsabilitat social
Acció 53. Mantenir actualitzat i en ús el portal del comerç sostenible per tal de tindre una
plataforma de difusió de tot el teixit comercial que col·labore amb els principis de
responsabilitat social.
Acció 54. Incloure les empreses en la xarxa de comerços de proximitat del portal de
comerç sostenible de forma actualitzada, fent una difusió al portal de transparència
d’aquelles empreses que formen part d’aquest entramat.
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Acció 55. Fer ús en la producció de materials i subministraments locals o de proximitat.
Acció 56. Reduir la despesa d’energia en la producció i transport dels béns i serveis
produïts a l’Alcúdia.
Acció 57. Fomentar la producció de productes locals que nodrisquen el patrimoni de
l’Alcúdia.
Acció 58. Ampliar la bonificació del 15% de l’IBI a aquelles empreses que tinguen unes
instal·lacions d’energia solar i d’aquesta manera reduïsquen l’ús d’energies fòssils.
Acció 59. Seguir amb les formacions destinades als empresaris de l’Alcúdia per tal de
fomentar els principis de RS entre el teixit comercial.

Objectiu específic 13. Promoure l’ocupació local amb la contractació de
persones de l’Alcúdia
Acció 60. Generar convenis de col·laboració amb l’ajuntament per tal d’oferir-se com a
llocs de treball en les ofertes de pràctiques que dona l’ajuntament.
Acció 61. Fomentar la contractació de joves amb convenis de col·laboració en centres
educatius tant de l’Alcúdia com de diferents universitats.

5.3.- Responsabilitat social associativa
Tota entitat que desenvolupe una activitat social de forma associativa al municipi de
l’Alcúdia podrà incloure l’objectiu d’efectuar el seu treball respectant els principis
d’inclusió i respecte al medi ambient que marca la RS associativa.
Les associacions per tant, buscaran crear formes de col·laboració i participació que
promoguen la filosofia impulsada per la RS a l’Alcúdia. A més, s’encarregaran de

18

controlar que aquelles relacions que mantenen amb l’administració pública
contemplen els principis esmentats. Aquesta doble vessant permet un compromís i
avaluació continua de la ciutadania amb l’administració.
La creació d’un teixit associatiu responsable amb l’entorn i les persones permetrà
millorar el benestar social i ambiental del territori.

Objectiu específic 14. Fomentar un teixit associatiu que respecte i fomente
els valors de la responsabilitat social
Acció 62. Crear una guia d’ús responsable dels espais per a les associacions per a quan
facen ús d’aquestos espais siga de forma respectuosa amb l’entorn.
Acció 63. Desenvolupar unes jornades de conscienciació en matèria de responsabilitat
social perquè les associacions tinguen un coneixement necessari per a desenvolupar
activitats en consonància amb els principis de la RS.
Acció 64. Facilitar la creació d’entitats associatives per promoure el treball comunitari de
l’Alcúdia.
Acció 65. Fomentar el compromís de les associacions amb les obligacions de
transparència i publicitat contingudes al Reglament de Govern Obert.
Acció 66. Impulsar la inscripció al Registre Municipal d’Associacions per tal de tindre
un major control de l’organització, funcions i compromís amb la RS de les associacions.

Objectiu específic 15. Fomentar la igualtat i l’equitat a l’hora d’establir els
beneficiaris de les activitats associatives
Acció 67. Revisar que els criteris que fixen les associacions per a determinar els
beneficiaris de les seues activitats es guien pels principis de RS.
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Acció 68. Controlar que l’accés per a participar o formar part de les associacions està
sotmés als principis d’accessibilitat i igualtat.
Acció 69. Revisar que les activitats que desenvolupen les associacions de l’Alcúdia
contemplen tots els grups socials del veïnat de l’Alcúdia.

Objectiu específic 16. Valorar les iniciatives, activitats o projectes que
milloren la vida social i sostenible de l’Alcúdia
Acció 70. Reconéixer la tasca que desenvolupen les associacions amb premis i certàmens
que valoren les activitats desenvolupades en matèria de RS.
Acció 71. Controlar els nivells de contaminació acústica que es generen del
desenvolupament de les activitats associatives en esdeveniments com festivitats.
Acció 72. Oferir tallers formatius a les persones que desenvolupen una activitat dins de
les associacions en matèria de RS.

Objectiu específic 17. Crear un teixit de voluntariat que ajude a la
construcció d’una localitat més compromesa amb la responsabilitat social
Acció 73. Iniciar un procés participatiu per valorar la situació actual del voluntariat de
l’Alcúdia i establir les necessitats per a la creació i impuls d’una xarxa de voluntariat
local.
Acció 74. Fomentar el desenvolupament d’activitats de voluntariat amb la col·laboració
de l’Ajuntament oferint materials, infraestructures o assessorament necessari per a l’inici
de les activitats de voluntariat.
Acció 75. Promoure el voluntariat entre els joves mitjançant xerrades o activitats
sensibilitzadores als col·legis o instituts de l’Alcúdia.
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Acció 76. Valorar les activitats de voluntariat celebrant uns premis on es reconega la tasca
que fan els veïns o veïnes de l’Alcúdia de forma voluntària i gratuïta.

5.4.- Responsabilitat social personal o individual
L’àmbit on més fàcil és implementar la RS és l’individual de cadascú. La RS
Individual motiva, sensibilitza i impulsa a la ciutadania a prendre mesures a títol propi
en el canvi que proposa la RS.
Una vida més sostenible i respectuosa és necessària per al manteniment i millora dels
entorns on vivim, per aquest motiu la RSI conscienciarà als individus que qualsevol
acció individual té un impacte significant en l’entorn en el qual es desenvolupen les
persones, i per tant, implica dur a terme accions, hàbits o comportaments que
reduïsquen l’impacte que estos causen.

Objectiu específic 18. Reduir l’impacte ambiental individual
Acció 78. Fomentar el reciclatge a la llar amb el desenvolupament de tallers familiars on
s’explica com reciclar i la concessió de material per iniciar al reciclatge.
Acció 79. Fer ús de mitjans de transport ecològics com és la bicicleta o mitjans públics
com l’autobús.
Acció 80. Promocionar activitats d’oci més saludables i responsables, amb un menor
impacte tant en l’entorn rural com urbà.

Objectiu específic 21. Conscienciació col·lectiva de la necessitat de viure
respectant els principis de responsabilitat social
Acció 81. Desenvolupar campanyes de sensibilització per tal d’impulsar la necessitat
d’actuar de forma individual per viure de forma més responsable i sostenible.
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Acció 82. Manteniment i ampliació dels serveis de l’Oficina Verda per a poder informar
i assessorar a totes les persones en matèria de responsabilitat mediambiental.
Acció 83. Fer tallers i xerrades als col·legis per a fomentar una forma de viure més
coherent amb la RS.
Acció 84. Ampliar els canals de comunicació i participació en processos participatius que
tinguen com a objectiu fomentar qualsevol tret de la RSI, obtenint d’aquesta forma una
realitat més adequada sobre les necessitats reals de la població de l’Alcúdia.

Objectiu específic 22. Fomentar el consum sostenible i responsable de
productes locals i ètics
Acció 85. Crear un espai segur de venda i compra de productes de segona mà per a
fomentar l’economia circular.
Acció 86. Fomentar l’ús d’energies renovables amb la bonificació del 40% de l’IBI a
aquelles persones que tinguen una instal·lació de plaques fotovoltaiques al seu habitatge.
Acció 87. Impulsar el consum de productes locals i ètics amb la fira gastronòmica o
diferents esdeveniments que fomenten productes típics de l’Alcúdia o produïts a la
localitat.

Objectiu específic 23. Respectar l’entorn urbà i rural
Acció 88. Tindre disponibilitat dels diferents tipus de contenidors de reciclatge o del
server de recollida de béns per a poder mantenir neta la via pública. Aquests serveis han
de ser constants, estar a una distància el més proper possible de tots els barris i tindre un
manteniment periòdic.
Acció 89. Redactar i difondre un document de bones pràctiques ciutadanes on s’expliquen
totes les accions que promouen un bon ús de l’entorn urbà i rural, respectant-los i
mantenint-los.
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Acció 90. Millorar la relació amb l’àmbit rural, avaluant les activitats que s’han dut a
terme per part de la població en col·laboració amb l’Ajuntament per veure l’adequació
d’aquestes i si han tingut un impacte positiu amb el pas del temps.
Acció 92. Desenvolupar rutes rurals i urbanes segures per a la ciutadania, tant aquelles
que poden fer-se a peu com en bici. Aquestes rutes deuran tindre un control i avaluació,
per veure si tenen el manteniment necessari o les característiques esperades.
Acció 93. Estudiar si estan cobertes les necessitats d’espais destinats als animals
domèstics o més coneguts com els “pipicans” per ubicar més a l’Alcúdia.

Avaluació i seguiment
Per tal de garantir el compromís que l’Ajuntament assumeix amb aquest document es
proposa una matriu d’avaluació de la implantació de les accions del Pla:
Matriu d’Avaluació
Qüestions

Criteris

Indicadors

¿S’han implementat les
accions del Pla?

Efectivitat

¿Quins canvis ha produït la
intervenció?

Efectivitat

Percentatge
d’accions
desenvolupades de manera efectiva
Valoració dels impediments per a
l’efectiu desenvolupament de les
accions
Anàlisis dels canvis produïts

¿Quins canvis s’han produït a
l’escala social?

Efectivitat

Anàlisis dels canvis produïts en la
societat
Valoració dels efectes colaterals de
caràcter negatiu i positiu

¿Quines millores ha produït
en el benestar de les
persones?

Efectivitat

Anàlisis dels canvis produïts en
colectius vulnerables
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¿S’han implementat les
accions jutjades com a
prioritàries?
¿Són les accions del Pla
reutilitzables par a futurs
projectes?

Eficiència

Percentatge d’accions prioritàries
implementades

Sostenibilitat

Valoració de la replicabilitat de les
accions

24

25

