
 
 

 

LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS LLANÇA UN PROJECTE SOBRE COMPRA 
PÚBLICA D'INNOVACIÓ A la FONT DE QUART, FINANÇAT PER L'AGÈNCIA 
VALENCIANA D'INNOVACIÓ 

L' Agència Valenciana d’ Innovació (AVI) dins del seu programa d'Impuls de la Compra Pública 
Innovadora 2020 ha concedit una subvenció al projecte amb títol “Millora integral del cicle de l'aigua 
de l'aigua de la Font de Quart a través a través de la CPI”. 

 
La Font de Quart és un paratge natural fonamental per a la Mancomunitat de les Valls, és per això 
que s'ha marcat com a objectiu implementar la Compra Pública d'Innovació (*CPI) com una eina que 
permeta millorar el sistema d'aigües del qual depén l'economia de tota la zona promovent la inversió 
en innovació de les empreses i el desenvolupament i investigació per part dels agents del sector de 
la innovació de la Comunitat Valenciana. Aconseguint a través de la contractació pública una millora 
de l'eficiència i qualitat dels serveis públics relacionats amb el sistema d'aigües, incrementant al 
mateix temps la demanda de productes i serveis innovadors. 

 
Amb això, la Mancomunitat de les Valls al costat de Tantum Consultors donen principi al projecte de 
CPI, aconseguint amb això la millora i el rellançament econòmic de l'agricultura de la zona. 
 
QUÈ ÉS LA COMPRA PÚBLICA D'INNOVACIÓ? 

 
La Compra Pública d'Innovació (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació, 
orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des del costat de la demanda, 
a través de l'instrument de la contractació pública. 

 
La realització amb èxit d'aquest projecte comportarà els següents beneficis: 

• Millora de la competitivitat de la indústria de transformació de cítrics. 

• Millora en la gestió del reg i en l'ús de fertilitzants 

• Gestió més respectuosa de les zones verdes protegides com en el cas de la Marjal d'Almenara 

• Augment de la productivitat de les terres 

• Estalvi econòmic dels ajuntaments de la zona per a la neteja del sistema d'aigües 

 
Objectius del projecte: 

• Desenvolupament de mesures per a evitar o limitar l'entrada de contaminants en les aigües i evitar 
la deterioració de l'estat de totes les masses d'aigua subterrània. 



 
 
•Limitació adequada de biocides i abonat per a evitar la contaminació d'aigües. 
• Millorar l'eficàcia i eficiència del subministrament de fertilitzants. 

• Neteja de l'aigua per l'excés de flora (canya “La Babaua”) 

• Cerca d'un mètode de neteja dels partidors que fan passar l'aigua a les basses de cada municipi 
per al reg dels cultius. 

• Restauració dels ecosistemes fluvials, les zones humides i els espais litorals de major valor. 

• Restauració de trams alterats i degradats per a millorar i enfortir el sistema de gestió de l'aigua. 

• Cerca de mètodes per a afrontar la diversificació de cultius des d'un sistema unitari de regadiu. 

• Gestionar la falta o l'excés d'aigua en determinades èpoques de l'any. 

• Analitzar les opcions de desguàs de la Marjal cap a la Mar. 

• Restaurar la connexió entre la xarxa hidràulica al sud de Quartell i el sector nord de la Marjal, amb 
la finalitat de contribuir al drenatge de la Marjal o el transvasament d'aigua en qualsevol sentit. 

• Mètode més eficient de bombament per a assecar zones inundades i plantar cultius que requereixen 
una quantitat menor d'aigua. 

• Posada en valor dels productes de la zona. 

• Conservar i posar en valor l'extraordinari patrimoni ambiental i cultural de l'àrea. 

• Protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial. 

• Promoció i posada en valor del patrimoni cultural que engloba tot el sistema d'aigües. 

• Foment de l'ús públic i dotació de l'equipament adequat de l'entorn de les zones humides, i les rutes 
de naturalesa i paisatges associats. 

• Protecció i rehabilitació dels elements d'interés patrimonial lligats a la gestió i l'ús de l'aigua. 

• Consolidar una infraestructura verda com a substrat territorial que permeta conservar i posar a valor 
els actius ambientals, paisatgístics i culturals del territori. 

• Connectar els ecosistemes litorals i els d'interior a través d'un sistema de corredors territorials i 
biològics. 
 
FASES DEL PROJECTE: 

1. Formació de l'equip CPI 

2. Identificació de les necessitats susceptibles de CPI 

3. Celebració de la Jornada de Consulta Preliminar de Mercat 

 

Estigues atent! Prompte començarem amb el projecte i necessitarem la seua colꞏlaboració. Si està 
interessat a colꞏlaborar, pot manar un correu a la següent adreça electrònica: 
cpi1@tantumconsultores.com (amb el seu nom i cognoms, el càrrec i l'organisme si escau). 
D'aquesta manera podrà comunicar-nos el seu interés en el projecte manar-nos problemes o 
necessitats que detecte a la “Font de Quart”. A més li avisarem quan comencem amb una nova fase. 


