


Què és el PUAM? 
El Pla Urbà d’Actuació Municipal de Guadassuar, és
un document de caràcter estratègic local que descriu
les línies d’actuació del municipi, amb la finalitat
d’incorporar els objectius establerts en l’Agenda 2030
i les prioritats futures respecte a obres i serveis en
l’agenda urbana municipal. 

Tot això, ens servirà per a avançar en el disseny d’un
Guadassuar més habitable, just, inclusiu, saludable,
intel·ligent i sostenible.



Què és l'Agenda 2030?

L’Agenda 2030 és un pla que busca la prosperitat
respectuosa amb el planeta i els seus habitants. És un
acord entre els estats membres de l’ONU (aprovat al
setembre del 2015).

Està conformada per un total de 17 punts concebuts
per desenvolupar-los a escala mundial, els
anomenats ODS (Objectius de desenvolupament
sostenible).



Objectius estretègics i resultats

Pla d'implementació

Participació

Què trobarem en
el nostre PUAM?

Diagnòstic inicial (on es recull la
realitat actual del nostre municipi)

Trobarem quatre grans blocs:



Estudi de la situació actual de Guadassuar, punt de
partida de la realitat del nostre municipi. 

S’ha realitzat un anàlisi exhaustiu diferents nivells:

Primer bloc:

Diagnòstic inicial

Físic, territorial i de l’entorn urbà del poble.

Situació demogràfica i social. 

Situació econòmica actual.

Infraestructures públiques i recursos existents

en l’actualitat.

Estudi mediambiental i energètic.

Educatiu, social, fester i cultural.

Polítiques en matèria d’igualtat, accessibilitat i

desenvolupament sostenible.

Instruments de planificació existents en

l’actualitat al consistori.



Segon bloc:

Objectius estratègics

Cadascun dels 17 punts de l'Agenda
2030 es concreta a nivell municipal. 



Segon bloc:

Objectius estratègics

Exemple 01:

PROMOURE SOCIETATS JUSTES,
PACÍFIQUES I INCLUSIVES. 



Segon bloc:

Objectius estratègics

Exemple 02:

GARANTIR UNA VIDA SANA I
PROMOURE EL BENESTAR PER A
TOTES LES PERSONES EN TOTES
LES EDATS.



Segon bloc:

Objectius estratègics

Exemple 03:

ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I
ELS ASSENTAMENTS HUMANS
SIGUEN INCLUSIUS, SEGURS,
RESILIENTS I SOSTENIBLES.



Tercer bloc:

Pla d'implementació

Allò que ja tenim en marxa o s'ha
realitzat.

P. Ex. : Pla d'Inversions o Pla
reacciona de la Diputació de
València. 



Tercer bloc:

Pla d'implementació

Els objectius futurs que es tenen per
a Guadassuar. 

P. Ex. : Instal·lació plaques
fotovoltàiques, programa envelliment
actiu, constitució de consells
sectorials, elaboració pla de joventut,
creació d'una agenda esportiva...



Quart bloc:

Participació
En quin punt ens trobem?

L’empresa KANALS BOX, S.L ha estat
encarregada de la redacció del PUAM, a partir
de tota la documentació que han recollit del
procés de participació ciutadana han redactat
el document que ens serveix de base.

El PUAM de Guadassuar es pot consultar en la
pàgina web de l'Ajuntament.

guadassuar.es > Ajuntament > Participació
Ciutadana
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Quart bloc:

Participació
En quin punt ens trobem?

S'iniciarà un termini d'informació pública perquè durant vint dies hàbils,
conforme al que es disposa en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar
l'expedient i, en el seu cas, presentar les al·legacions o reclamacions que
considere del seu interés.
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Quart bloc:

Participació
En quin punt ens trobem?

L'equip de redacció del PUAM de
Guadassuar recollirà les aportacions de la
ciutadania per estudiar-les i incoporar-les. 

El document definitiu es presentarà al mes de
setembre i passarà a la seua aprovació al ple
de l'Ajuntament de Guadassuar.
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