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SERVICIOS MUNICIPALES

Ayuntamiento 963 182 126

SAC Barrio Orba 963 897 803

Agencia de Desarrollo Local 963 182 448

Biblioteca Municipal 963 182 439

Ludoteca Escuela Infantil Municipal 963 755 125

Espai Jove 963 182 438

Juzgado de Paz 963 182 437

Recogida de muebles y enseres 963 182 126

Complejo Deportivo Municipal 961 843 560

Centro Municipal de Mayores 963 751 494

Centro Municipal de Jubilados Orba 963 750 410

EPA Casco Antiguo 963 182 443

EPA Alfalares 963 753 283

Tanatorio Municipal 961 059 085

Espai Igualtat 963 182 126

Centro Municipal Tauleta 963 182 436

SERVICIOS DIVERSOS

Correos (Benetússer) 963 753 998

Hidraqua 963 762 220

Gas Natural 963 200 850

Repsol Butano 963 914 500

Iberdrola 963 763 593

Oficina al consumidor 963 511 237

SEGURIDAD CIUDADANA

Bomberos 080

Emergencias 112

Emergencias Guardia Civil 062

Policía Nacional 091

Guardia Civil 963 182 237

Policía Local             092/963 182 440

TRANSPORTES PÚBLICOS

Autobuses Metrobús HERCA 963 491 250

EMT 963 158 515

RENFE (Valencia Nord) 963 357 400

Taxis Alfafar 963 761 077

SERVICIOS SANITARIOS

Centro de Salud  Alfafar 963 178 210

Centro de Salud Barrio Orba 963 923 700

Centro Esp. Monteolivete 963 868 371

Hospital Doctor Peset 963 622 300

Urgencias Alfafar 963 178 215

La ADL atiende de forma presencial de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Puedes 
solicitar tu cita previa en:

96 318 24 48

adl@alfafar.es

Encuéntranos en Pl. Cortes Valencianas 
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Juan Ramón Adsuara • Alcalde de Alfafar

«L’Ajuntament d’Alfafar aposta 
per la formació com a via per al 
desenvolupament del comerç local»

Alfafar és un municipi conformat per un teixit 
comercial molt ampli que cada vegada és més 
perceptiu sobre l’oportunitat d’expansió que 
genera l’àmbit digital.

Per això, des de l’Ajuntament es realitzen 
periòdicament diferents programes i accions 
formatives dirigides al comerç de proximitat 
amb l’objectiu d’obrir-los el camí i ampliar 
els seus objectius comercials a través de l’e-
commerce i les xarxes socials. 

Es tracta del Programa Comerciants 
Digitalitzats, mitjançant el qual els comerciants 
de proximitat poden millorar les seues 
competències aprenent a realitzar estratègies 
de màrqueting, xarxes socials i per consegüent, 
les vendes a la seua botiga.

D’aquesta manera, l’Agència de 
Desenvolupament Local considera que la 
digitalització del comerç de proximitat és vital 
per al seu creixement; és essencial que els 
negocis passen de realitzar exclusivament les 
seues tasques en l’espai físic i siguen capaços 
portar-lo a la dimensió digital.

juanramon@alfafar.es
Juan Ramón Adsuara Monlleo
@jradsuara

jradsuara



ANÁLISIS

 Comercio, Empleo y Formación       5

María Dolores Caballero  • Concejala de ADL y 
Comercio

«La formació per l’ocupació continua 
és crucial per a la recerca de treball»

Alfafar és un municipi amb una excel·lent oferta 
laboral; la seua gran superfície comercial ho 
converteix en una zona perfecta per a la creació 
d’ocupació. Continuem realitzant els programes 
mixtos de la formació i ocupació “Et Formem” 
i Tallers d’Ocupació de l’ADL, que persegueixen 
l’especialització professionals i les millores 
comunicatives.

Amparo Sanjuán • Regidora de Mercats

«El Mercat Municipal celebra els seus 70 
anys de vida»

En aquest 2022 el Mercat Municipal ha 
complit 70 anys al servei de la ciutadania. 
Cadascun dels llocs ha sabut crear la seua 
pròpia identitat i tots junts una gran família que 
ha fet història a Alfafar. Han sigut 7 dècades 
d’oportunitats d’emprenedoria local, celebració 
d’esdeveniments, tracte personal amb la 
ciutadania, la qual cosa ho ha convertit en un 
emblema municipal i una parada indispensable 
per a qualsevol persona que visite Alfafar. 

María Dolores Caballero

Amparo Sanjuán 
Albentosa

Amparo_Sanjuan
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Bons Comerç Alfafar
Alfafar consolida este projecte de foment del consum en comerç 

local i que contribueix a alleugerir l’economia familiar

Alfafar ja compta amb els seus Bons Comerç per a potenciar el consum local en 
els comerços del municipi, alhora que col·laborar amb la despesa de les famílies. 

Durant les diferents campanyes anuals, la ciutadania empadronada 
d’Alfafar major de 18 anys pot sol·licitar gratuïtament el seu Bono Comerç. 
Cadascun dels bons es compon de diversos vals que fan una suma total de 30 
euros, que poden gastar en els comerços adherits. 

D’esta manera, les persones que compten amb el seu bo han de realitzar 
una despesa, d’almenys, el doble de l’import del valor de cada val: 60 euros, 
dels quals 30 euros són pagats per mitjà del bo i els 30 restants pagats per la 
persona. 

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar vol fomentar, visibilitzar i 
dinamitzar l’activitat comercial i impulsar el seu consum en el municipi, igual 
que contribuir amb la despesa familiar.
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SI ERES CIUTADÀ D’ALFAFAR ...

... I vols sol·licitar el teu Bono Comerç 
quan s’inicie cada campanya: 

1. Accedix al tràmit “Sol·licitud
Bons Comerç/Consum (persona
beneficiaria” en la Seu Electrònica
d’Alfafar.
2. En els següents dies rebràs un
correu electrònic amb el teu bo comerç.

SI ERES COMERÇ D’ALFAFAR ...

... I vols ser un comerç adherit a les 
campanyes bo comerç:

1. Accedix al tràmit “Sol·licitud
d’adhesió campanya comerç i
consum (entitat col·laboradora)” en
la Seu Electrònica d’Alfafar.
2. Hauràs d’aportar la documentació
sol·licitada.

COMERÇOS ADHERITS

Els bons comerç poden utilitzar-se en 
els comerços adherits, una llista que 
trobaràs en la pàgina web municipal i 
en este codi QR.
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Ayudas a la contratación, personas 
autónomas y comercio minorista

Alfafar destina un presupuesto municipal de 35.000€ para 
ayudas municipales al desarrollo económico local

Dirigidas a empresas y personas trabajadoras autónomas que contraten personas 
desempleadas empadronadas en Alfafar: 
• por contrataciones indefinidas iniciales.
• por conversión de contratos para la formación y aprendizaje y/o prácticas en
indefinidos.
• por contrataciones temporales por un periodo mínimo de seis meses a jornada
completa, con independencia de la modalidad contractual.
Las contrataciones a tiempo parcial también podrán ser objeto de subvención, con
reducción proporcional de la cuantía de la ayuda, siempre que el contrato sea de,
al menos, 20 horas semanales.

Ayudas de 2.000 euros para personas trabajadoras autónomas que inicien una 
nueva actividad en Alfafar o estén empadronadas en la localidad.
• Serán subvencionables gastos corrientes derivados del mantenimiento de la 
actividad comercial, empresarial y profesional, tales como gastos de 
constitución, arrendamiento de local comercial, suministros, seguridad social, 
entre otros.

Subvenciones de un máximo de 1.500 euros dirigidas a comercios minoristas que 
desarrollen su actividad en Alfafar y sean titulares del comercio.  
• Serán subvencionables gastos para la adecuación física del establecimiento
comercial, inversiones en iluminación, adquisición de equipos y aplicaciones
informáticos, provisión de bienes muebles y equipamiento comercial, implantación
de bolsas y embalajes sostenibles, acciones de mejora de la identidad corporativa,
entre otras acciones.

CONTRATACIÓN

INICIATIVA EMPRENDEDORA

COMERCIO MINORISTA: APLICACIONES INFORMÁTICAS
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Reis-K
“Gracias a las ayudas para la contratación, conseguimos 
aumentar nuestra plantilla y así poder ofrecer un mejor 
servicio al cliente. A día de hoy, la persona contratada 
continúa con nosotros y juntos formamos un gran equipo.“

Plumier Informática
“Desde hace un tiempo, mi librería necesitaba una 
renovación del mobiliario. Gracias a esta ayuda municipal 
pude recuperar la mitad de la inversión realizada en este 
cambio. Ahora mi tienda se ve mucho más actualizada y 
acorde a la imagen que deseo transmitir”.
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Alfafar i Acypal celebren el primer
Dia del Comerç Local

S’establix el 25 d’octubre com el dia per a donar 
visibilitat al paper i treball del comerç de proximitat

La Generalitat Valenciana, en 
col·laboració amb Confecomerç i Unió 
Gremial, ha establit el 25 d’octubre 
com el Dia del Comerç Local, una data 
que vol ser commemorativa del paper 
clau del comerç de proximitat en el 
teixit socioeconòmic, especialment 
després de comprovar la seua funció 
d’acompanyament i servici durant els 
moments més durs de la pandèmia. 

Alfafar i Acypal s’han unit a les 
celebracions d’este primer 25 
d’octubre, amb el repartiment 
de bosses commemoratives, una 
campanya informativa a peu de carrer 
i el sorteig d’un xec regal de 100 euros 
per part de l’Acypal.



COMERCIO

 Comercio, Empleo y Formación       11

Acypal apuesta por campañas 
de fomento del consumo local

Premios muy repartidos
Como es tradición, y a pesar de la 
situación de emergencia sanitaria, 
Acypal repartió en Navidad 100 
premios de 25 euros para gastar en 
los comercios adheridos, premiando de 
esta forma la fidelidad de la ciudadanía 
que confía en los comercios asociados. 

Regalos muy especiales
Acypal consiguió que este Día de la 
Madre fuera muy especial, con el sorteo 
de dos joyas, dos ramos de flores y 
2 cestas de fruta de los comercios 
asociados. La campaña fue una buena 
oportunidad para premiar el consumo 
local y mostrar a la ciudadanía la 
calidad de la oferta y servicios de los 
comercios de Alfafar.  

Fieles a la tradición
Apostando por la innovación, por 
primera vez Acypal premiaba a la 
clientela de sus comercios con el sorteo 
de 5 paseos en barca por la Albufera, 
una oportunidad única para manifestar 
su compromiso por la tradición y por 
hacer más especial el Día del Padre.  
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TEMAS GRAN SUPERFICIE
La gran superfície se suma als enregistraments dels ví-

deos promocionals d’Alfafar Comercial 

L’Ajuntament d’Alfafar posa a la disposició de tots els comerciants de la localitat un 
recurs promocional, com són els vídeos, que pretén ser una eina perquè cadascun 
dels negocis puga distingir-se dels altres digitalment. 

A través d’aquests vídeos, els comerciants tenen l’oportunitat de mostrar el seu 
negoci de forma completament gratuïta, per a generar un major engagement 
digital alhora que mostren al seu públic objectiu els seus serveis, promocions, 
ofertes, etc.

Els vídeos es publiquen de manera periòdica en les xarxes socials d’Alfafar 
Comercial dins de la secció “Comerç Destacat”.

Han sigut diversos els comerços de la gran superfície els que han participat 
donant visibilitat als seus productes i serveis: Alfazone, Tienda Home, MiÓptico, 
Detail Car, Gimnàs CR7 Fitness By Crunch, Autos Lorente,... 

A més, la gran superfície també ha sigut partícip de les diferents campanyes 
promocionals que s’han dut a terme des de l’Agència de Desenvolupament Local 
com la campanya de Black Friday, de Sant Valentí o les Rebaixes d’Estiu. 

Tot aquell comerç que estiga interessat a participar, ha d’enviar un correu a adl@ 
alfafar.es . 
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MERCAT MUNICIPAL
El Mercat Municipal d’Alfafar està d’Aniversari i 
la regidoria prepara activitats commemoratives

El Mercat Municipal complix 70 anys al 
servici de la ciutadania d’Alfafar. Des de 
la seua inauguració, el Mercat ha sigut 
un lloc emblemàtic en què fer poble.

En estos anys el Mercat ha donat 
l’oportunitat a multitud d’emprenedors 
de proximitat per a desenvolupar la seua 
idea de negoci, ha sigut protagonista 
d’esdeveniments socials i d’oci que 
seguixen recordant-se entre veïns i 
veïnes, els mitjans de comunicació s’han 
fet eco de la seua essència i continua 
sent un lloc emblemàtic de trobada. 

Per este motiu, la regidoria de Mercats 
prepara activitats i campanyes especials 
per a commemorar esta data i posar en 
valor el comerç de proximitat i la qualitat 
de servici dels venedors i venedores. 
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Nova associació
Beatriz, de La Despensita de Bea, és 
la presidenta de la nova associació del 
Mercat Municipal. Amb la unió de tots els 
venedors i venedores del Mercat volen 
fer-se sentir davant les institucions 
amb l’objectiu d’aconseguir més 
recursos públics per al Mercat i 
les seues instal·lacions.

Mercats d’Alfafar, fresquet i bo
Un any més hem recorregut les parades 
dels mecats d’Alfafar per a descobrir la 
seua oferta de proximitat i de productes 
de temporada. 
De la mà dels venedors i venedores 
descobrim els beneficis dels productes 
frescos de temporada que es venen 
als mercats d’Alfafar: fruïtes i verdures, 
productes frescos, aperitius i dolços 
saludables.  

Vols vendre en  el Mercat
Si estàs pensant en iniciar una activitat 
comercial i busques un local, el Mercat 
Municipal pot ser el que busques. El 
teu negoci estarà en  un lloc cèntric i 
recorregut on guanyar visibilitat. 
En la secció Mercats de la web 
municipal trobaràs més informació, 
però si necessites orientació 
pots contactar amb la regidoria de 
Mercats i concertar una cita prèvia en 
el telèfon 96 318 21 26.
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Alfafar Comercial
BALANÇ 2022

Alfafar Comercial celebra el seu primer 
any com a plataforma municipal per 
al foment i dinamització del teixit 
comercial i empresarial local, a través 
de campanyes i continguts diaris que 
han permés acostar a la ciutadania 
l’activitat dels nostres comerciants 
locals. 

D’esta manera, s’ha consolidat una 
nova manera de conéixer l’activitat, 
oferta i característiques pròpies de 
comerciants de proximitat, empreses 
de la gran superfície comercial, 
professionals i venedors i venedores 
dels mercats d’Alfafar. 

Encara no coneixes Alfafar Comercial?

Segueix-nos en Facebook, Instagram i 
YouTube, per a no perdre’t continguts 
que t’obriran una finestra a una part 
essencial de la nostra localitat.

Si eres una empresa, professional o 
comerç d’Alfafar, pots beneficiar-te 
de manera gratuïta de les accions 
d’Alfafar Comercial. 
Envia’ns un correu electrònic a: 
adlcomercio@alfafar.es

L’oferta comercial local més 
de prop en Youtube

Actualitat i ofertes comercials 
en Facebook

Diverteix-te interactuant amb 
les històries en Instagram
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Alfafar Comercial ha volgut mostrar la 
rebotiga dels i les nostres comerciants 
a través de diferents campanyes:

SORTEIG PASQUA 
Prepara les Pasqües al comerç local 
d’Alfafar. 
Durant les Pasqües també es va 
premiar la participació dins del comerç 
local amb el sorteig de 3 increïbles 
cistelles, plenes de productes 
relacionats amb aquesta festivitat. 

SORTEIG ESTIU 
Participar en les rebaixes d’Alfafar 
també ha tingut premi. S’han entregat 
dues cistelles amb productes 
d’estiu per indicar en un post 
d’Instagram de @alfafarcomercial, en 
quin establiment d’Alfafar compren 
els seus productes d’estiu.

JO COMPRE A ALFAFAR 
Alfafar compta també amb un grup 
de Facebook “Jo compre a Alfafar” 
l’objectiu del qual és servir de pont 
entre els comerços i la ciutadania del 
municipi, fomentant el consum en el 
comerç local i empreses d’Alfafar.

SORTEIG REBAIXES 
En gener es va sortejar des 
d’Alfafar Comercial una bonica càmera 
instantània Kodak amb accessoris 
amb la inalitat d’estimular la 
participació de la ciutadania d’Alfafar 
en les rebaixes del municipi. 
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Comerciants digitalitzats
el programa formatiu dels comerciants

Alfafar consolida aquest programa formatiu per a la 
digitalització progressiva del comerç de proximitat

L’ADL ha apostat pel programa formatiu 
Comerciants Digitalitzats, dirigit a 
comerciants locals, amb un objectiu 
clar: la digitalització progressiva del 
comerç de proximitat per a la millora 
de la seua competitivitat. 

Es tracta d’un programa de formacions 
periòdiques impartides en format 
en línia sobre disseny, estratègies i 
comunicació en mitjans digitals.

Si eres comerciant i necessites millorar 
les teues competències digitals, 
informa’ns per a poder organitzar 
cursos i jornades adaptades i gratuïtes. 

PRÒXIMS WEBINARS

•Claves para aumentar tu comunidad
en Instagram.

•Cuida la imagen de tu marca.

•La metrología de las grandes
empresas y que tú también puedes
usar.

•Facilita la comunicación con tus
clientes con WhatsApp bussiness.

•Todo lo que vendes en tu local,
véndelo también en internet.
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La formación para el empleo se centra 
en potenciar habilidades

La ADL retoma la formación para el empleo potenciando las 
habilidades comunicativas y digitales

Comienza un nuevo programa de 
formación para el empleo con cursos 
de inglés, orientados a la adquisición 
del idioma y a la mejora de nivel, de 
forma que proporcionen a las personas 
participantes motivación, recursos y 
base de conocimiento que les permita 
presentarse a pruebas de idioma, para 
mejorar sus currículums profesionales.

Además, la ADL trabaja en nuevas 
formaciones relacionadas con la 
adquisición de nuevas habilidades 
para la búsqueda activa de trabajo, 
especialmente mediante el uso de 
las tecnologías de la información, de 
forma que se mejore la capacidad 
de las personas desempleadas para 
adaptarse a los cambios del mercado 
laboral. 

¿NECESITAS FORMACIÓN?
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LABORA ofrece la posibilidad de realizar 
formación gratuita para la mejora 
del perfil profesional, a través de 
cursos impartidos en centros propios 
y en centros colaboradores. La mayor 
parte de los cursos están dirigidos 
a la obtención de certificados de 
profesionalidad oficiales. 

Si prefieres la formación online, el 
Campus Virtual de LABORA encontrarás 
cursos de formación complementaria.

En el caso de que no tengas titulación 
suficiente para acceder a algún curso, 
puedes obtenerla a través de las 
competencias clave. Además, si has 
adquirido conocimientos profesionales 
y deseas que sean reconocidos, puedes 
acreditar tu experiencia laboral y la 
formación no formal.

Cómo acceder a toda la formación de 
LABORA

La entidad ofrece formación para el empleo tanto para 
personas desempleadas como trabajadoras

CÓMO INSCRIBIRME
•Accede a PUNT LABORA: a través de
la web o la app.

•Seleccionar la opción FORMACIÓN:
el buscador permite seleccionar por
provincia y comarca.

•Elige tu curso: verás el listado de
cursos que puedes solicitar, con
información específica y requisitos.
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Coneix tots els serveis que 
t’ofereix l’Aula Mentor d’Alfafar

COM PARTICIPE
•Tria el teu curs: accedeix a l’oferta
de cursos que ofereix l’Aula Mentor
d’Alfafar. Pots informar-te en l’ADL i en
la web aulamertor.es.

•Contacta amb la teua aula: contacta
amb l’Aula Mentor d’Alfafar per a
resoldre tots els dubtes que pugues
tindre: alfafar@aulamentor.es.

•Matricula’t: consulta amb
l’administrador de l’Aula Mentor el
funcionament del curs. El cost dels
cursos és de 24 o 48 € mensuals, sent
la matrícula inicial de dos mesos.

•Examen i validesa oficial: després
de superar l’examen presencial, s’obté
un certificat d’aprofitament emés
pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional.

L’aula de formació en línia per a persones adultes busca 
ampliar les competències personals i professionals
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Acaba ET FORMEM

Alfafar acaba la segona fase del programa mixt de formació i 
ocupació ‘Escoles d’Ocupació Et Formem’

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la 
seua Agència de Desenvolupament 
Local (ADL), ha acabat el nou període 
del programa mixt d’ocupació i formació 
“Escoles d’Ocupació Et Formem – 
Ocupació és Futur. En esta segona 
fase, l’alumnat va realitzar la seua 
formació teoricopràctica, durant 12 
mesos, per a aconseguir un certificat 
de professionalitat de nivell 2 en 
l’especialitat d’operacions auxiliars 
de serveis administratius i generals 
(ADGG0408). Per a això, Alfafar ha 
destinat una  subvenció, de LABORA, 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació, 
cofinançada pel Fons Social Europeu,  
que va ascendir a 241.358,40 euros, 
quantitat que es va emprar a mantindre 
la contractació del personal docent i 
l’alumnat.

Després de concloure el nivell 1 del 
certificat de professionalitat, els 
mòduls teòrics i desenvolupant les 
seues pràctiques en diferents àrees 
de l’Ajuntament d’Alfafar durant els sis 
mesos, les persones beneficiàries del 
programa van iniciar la segona etapa 
de la formació. Amb la seua aposta pel 
desenvolupament del projecte “Escoles 
d’Ocupació Et Formem”, l’Ajuntament 
d’Alfafar mostra el seu ferm compromís 
per la formació professional com a 
principal garantia per a la millora de 
l’ocupabilitat. 
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Alfafar consolida el desarrollo de los programas 
mixtos de empleo y formación de LABORA 

Alfafar consigue por primera vez la subvención para de-
sarrollar un Taller de Empleo

Estas subvenciones de LABORA 
tuvieron por  objetivo  mejorar 
la inserción laboral de personas 
desempleadas, a través de acciones 
formativas en alternancia con la 
prestación de servicios remunerados 
de utilidad pública en el Ayuntamiento. 

Las personas desempleadas de 
Alfafar han tenido la oportunidad de 
ser contratadas por el consistorio para 
su formación y realización de trabajos 
en diferentes áreas municipales, 
en la especialidad. “Actividades 
administrativas en la relación con el 
cliente (ADGG0208). Certificado de 
Profesionalidad de Nivel II”.  

ET FORMEM
“OCUPACIÓ ÉS FUTUR”

Gracias a la concesión de dos 
subvenciones de 120.103,20 y 
241.358,40 euros, un total de 10 
personas han logrado obtener un 
certificado de profesionalidad de nivel 
1 y cursar otro de nivel 2. El programa 
está cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE).

TALLERES DE EMPLEO
“AVANCEM JUNTS”

Con una subvención concedida de 
241.358,40 euros, se ha contratado a 
un total de 10 personas desempleadas 
de Alfafar, para su formación y 
realización de trabajos en diferentes 
áreas municipales.
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Alfafar torna a ser beneficiària del programa EMPUJU per   
l´ocupació juvenil i EXPLUS per a majors de 30 anys

REQUISITS
El requisit comú és estar en situació de 
desocupació, estar inscrita en LABORA 
com a demandant d’ocupació i complir 
amb el requisit de la formació. A més, 
per a beneficiar-se del programa 
EMPUJU, era necessari tindre fins a 30 
anys. EXPLUS, tindre més de 30 anys.  

QUÈ HE DE FER
Estos programes no són ofertes 
de treball a les quals inscriure’s. 
LABORA realitza una preselecció de 
persones candidates que 
complisquen els per ils que sol·licita 
l’Ajuntament d’Alfafar. Per a això, és 
necessari informar-se sobre quins 
llocs ha sol·licitat l’Ajuntament 
d’Alfafar i mantindre actualitzades 
les dades en LABORA. 
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TRÁMITES COMUNES EMPLEO

● VIDA LABORAL

● CERTIFICADO SEPE

● CITA PREVIA SEPE

● CITA SEGURIDAD SOCIAL

Para poder optar a estas 
prestaciones en algunas gestiones es 
necesario realizar la inscripción como 
demandante de empleo ante el Servicio 
Público de Empleo de la Comunidad 
Autónoma en la que resida.

CITA PREVIA

TRÁMITES ONLINE

Sólo se atenderá al ciudadano cuyo nombre y 
DNI/NIE coincida con el de la cita. El DNI/NIE 
será solicitado para verificar su identidad.
Debido a los protocolos de seguridad y 
salud implantados ante el COVID-19, la 
atención presencial al público en oficinas de 
prestaciones se realiza con las limitaciones 
existentes en la situación actual y siempre 
con cita previa.

Puede realizar sus trámites de forma sencilla, 
ágil y segura de forma electrónica (sin acudir 
a la oficina):
● Sin firma electrónica, a través del
Formulario de pre-solicitud y tr@mites
● Si dispone de DNI electrónico, certificado
digital o usuario cl@ve, en la sede electrónica.

Para trámites relacionados con su demanda 
de empleo, consulte al servicio público de 
empleo de su Comunidad Autónoma en: 

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/
procedimientos-y -servicios/personas/
empleo/tramites-demanda.html



EMPLEO

 Comercio, Empleo y Formación       27

COM PARTICIPAR EN LA BAREMACIÓ DE SOL·LICI-
TUDS PER A LLOCS DE TREBALL QUE NO REQUE-
REIXEN FORMACIÓ ESPECÍFICA EN LES EMPRESES 

COL·LABORADORES DE L’AJUNTAMENT

Les persones interessades a optar a 
l’un lloc de treball que no precise de 
formació específica en les empreses 
col·laboradores amb l’Ajuntament 
d’Alfafar, hauran d’emplenar 
el model de sol·licitud annex i 
presentar-lo per registre d’entrada 
en les oficines del Servei d’Atenció 
Ciutadana (SAC) de l’Ajuntament, 
adjuntant la documentació 
acreditativa corresponent. 

El model de sol.licitud estarà a la 
disposició dels/de les interessats/
des en les oficines del SAC, ADL i en 
la pàgina web de l´Ajuntament. 
Només podrà presentar-se una 
sol.licitud per unitat familiar de 
convivència. 

REQUISITS

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

● Estar inscrites com a demandants
d’ocupació en el LABORA.
● Estar empadronades en el municipi
d’Alfafar, amb almenys un any d’antiguitat 
des de la data de baremació
● Estar inscrits en la borsa de treball de
l’Agència de Desenvolupament Local amb un
antiguitat mínima de sis mesos, excepte
casos excepcionals que hauran de ser
acreditats pels serveis tècnics de benestar
social i/o ocupació.

● Volant de convivència emés per
l’Ajuntament d’Alfafar
● Últim rebut d’hipoteca o lloguer del
domicili.
● Certificat d’ingressos: Últim rebut de
nòmina o pensió o certificat del SEPE
de prestacions per desocupació, negatiu o
positiu, de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys, inclosos
aquells que es troben
cursant estudis reglats.
● Targeta DARDE (demanda d’ocupació).
● Vida laboral.
● DNI del sol·licitant.
● Declaració de la renda de la persona
interessada i/o de la unitat familiar.

TERMINIS

Es realitzaran 2 baremacions 
semestrals l’any:

● 1ª comissió de baremació: a partir de 
l’1 d’abril
● 2ª comissió de baremació: a partir de 
l’1 d’octubre
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El III Fòrum Ocupa’t  
se celebra el 29 de setembre

Durant l’edició de 2021 es van aconseguir un total de 37 
contractacions en empreses de múltiples sectors

Més de 1.400 candidatures rebudes, 
28 empreses participants, més de 
140 ofertes d’ocupació publicades i 
de més de 700 entrevistes de treball 
realitzades en un sol matí ha sigut el 
resultat del II Fòrum Ocupa´t d´Alfafar.

D’esta manera, totes les persones 
assistents troben en aquest 
esdeveniment una oportunitat per a 
buscar i obtindre un treball a través 
d’entrevistes, a més d’eines i recursos 
que ajuden a adquirir noves habilitats, 
orientació i motivació per a la cerca 
activa d’ocupació.

La nova edició d’enguany se celebra al 
Complex Poliesportiu Municipal aquest 
29 de setembre.
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BUS LABORA
L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), recibió  
del jueves 24 hasta el sábado 26 de marzo de 2022 el autobús móvil de LABORA.

Con esta iniciativa, Alfafar se incorpora al 
itinerario del bus LABORA y facilita que la 
ciudadanía del municipio pueda acceder 
a los trámites que a día de hoy se deben 
llevar a cabo de manera presencial en el 
Espai LABORA de Catarroja. 

Este proyecto nace como consecuencia 
de la adhesión al convenio de 
colaboración entre el consistorio, a través 
de la ADL, con la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias (FVMP) y 
el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (LABORA) con el reto de dotar 
a la ciudadanía de orientación laboral y 
formativa. 

Con esta iniciativa, l’Ajuntament 
d’Alfafar sigue apostando por mejorar 
la empleabilidad y la formación 
de las personas del municipio, 
proporcionándoles las herramientas 
necesarias para ello.



EMPLEO

30 /Año 2022

Trabajando por el empleo
La Agencia de Desarrollo Local es un servicio municipal destinado a perso-
nas empadronadas en Alfafar, demandantes de empleo o que necesitan un 
asesoramiento inicial para la puesta en marcha de una actividad económi-
ca en el municipio por cuenta propia. Asimismo, el servicio también trabaja 
por la dinamización comercial del municipio, facilitando a las empresas y 
comercios la disponibilidad de trabajadores para su negocio.
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y el desarrollo local de Alfafar

PIDE CITA PREVIA EN EL 96 318 24 48 O EN ADL@ALFAFAR.ES

¿Necesitas 
EMPLEO?‘‘ ‘‘

¿Necesitas 
PERSONAL?‘‘ ‘‘

La ADL te orienta en la búsqueda de empleo, así como de 
formación que mejore tu empleabilidad. 
• Actualiza tu demanda de empleo en ADL.
• Encuentra ofertas en nuestra página de Facebook.
• Accede a formación para el empleo.
• Consúltanos todas tus dudas.

La ADL dispone de una bolsa con más de 3.000 personas, en 
bísqueda de empleo de diferentes perfiles profesionales. 
• Sector comercial y atención al cliente.
• Gestión administrativa.
• Hostelería.
• Producción, entre otros.




