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Anàlisi de l'àrea Urbana:
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i. Anàlisi física, territorial i de l’entorn urbà
ii. Anàlisi demogràfica i social
iii. Anàlisi econòmica
iv. Anàlisi d'infraestructures públiques i recursos existents
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viii. Anàlisi d'instruments de planificació existents
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KANALS BOX SL
NIF B97910558
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FIRMAT PER

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 establers en
l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i servicis 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.
Es planteja amb vocació transformadora dels espais i àrees municipals i pretén activar, per al seu
desenvolupament, els processos de participació entre la ciutadania i els agents socials per
concretar un disseny municipal futur, resultat de la reflexió i acció col·lectiva.
L’estructura per a la realització i elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal - PUAM de
Guadassuar, es basa en el contingut indicat i exigit per la Diputació de València, relacionat a
continuació:
A. DIAGNÒSTIC PREVI QUE DESCRIU LA SITUACIÓ I EL PUNT DE PARTIDA DE LA
REALITAT MUNICIPAL
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a. Anàlisi de l’àrea Urbana.
Es realitzarà un estudi de la situació del punt de partida de la realitat actual de Guadassuar, per
poder emprendre les tasques més importants sobre les que cal actuar i marcar objectius, basantse en la informació inicial que els agents i tècnics implicats de l’Ajuntament de Guadassuar
aporten, així com la informació que els equips de treball encarregats, tant l’equip de treball de
camp, com el de diagnòstic recopilen a les bases de dades existents, servidors i buscadors
especialitzats
S’analitzaran les distintes àrees Urbanes que es detallen a continuació:
i. Anàlisi física, territorial i entorn urbà.
ii. Anàlisi demogràfica i social.
iii. Anàlisi econòmica.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

iv. Anàlisi de les infraestructures públiques i recursos existents.
v. Anàlisi mediambiental i energètic.
vi. Anàlisi educatiu, sociocultural i esportiu.
vii. Anàlisi de les polítiques públiques existents en matèria d’igualtat, accessibilitat i
desenvolupament sostenible.
viii. Anàlisi d’instruments de planificació existents.
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b. Problemes i Reptes
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KANALS BOX SL
NIF B97910558
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Aquest apartat es basarà tant en la informació que, des de l’equip de l’ajuntament ens facilite, com
la informació que el nostre equip de camp aconseguisca, i de les consultes realitzades a la
ciutadania, aquest treball es realitzarà conjuntament analitzant, realitzant i elaborant el PUAM, és
molt important comptar amb la participació ciutadana, per mitjà d’un pla de comunicació.
c. DAFO que posa en relleu les debilitats i amenaces del municipi, així com les
fortaleses i oportunitats, per al desenvolupament urbà que es pretén.
Tots els agents exposaran el seu punt de vista i així poder avaluar quines són les Debilitats,
Amenaces, Fortaleses i Oportunitat que existeixen a Guadassuar i poder abordar-les, aplicant
solucions en cada cas concret, a vegades les propostes dels tècnics i ciutadans no es podran dur
a terme per raons tècniques, legals i/o econòmics, però sempre es deu donar una explicació del
perquè les aportacions o idees no és poder dur a terme.
Es deu treballar conjuntament per a aconseguir, ja que en alguns casos serà possible, convertir
les Debilitats i Amenaces en Fortaleses i Oportunitats.
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Arribats aquest punt es realitzaran distintes reunions entre l’equip de treball de l’ajuntament i
l’equip que elabora el PUAM, per a determinar a què conclusions s’estan arribant per tal de poder
continuar amb el pla, una volta consensuades les actuacions i els objectius que es volen
aconseguir i realitzar les modificacions si fora necessari passarem el següent punt.
d. Identificació d’àrees d’actuació prioritàries i necessitats del municipi.
Després d’analitzar la DAFO ja es poden definir les actuacions prioritàries i les necessitats del
municipi i poder començar a desenvolupar-los.
B. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS I RESULTATS ESPERATS
a. Objectius generals.
b. Objectius específics.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

c. Resultats esperats.
Els objectius generals cal avaluar-los a curt, mitjà i llarg termini, basant-se en l’Agenda 2030 i
poder aconseguir els objectius al màxim nivell possible.
Els objectius específics del municipi de Guadassuar també han d’indicar-se i avaluar-se a curt,
mitjà i llarg termini.
En el cas dels objectius a curt termini es tracta d’ecòmetre els projectes indicats en el Pla d’Inversió
2020-2021 subvencionats per la Diputació de València.
Els objectius a mitjà i llarg termini hauran d’eixir exposats del treball del mateix PUAM a més de
les aportacions que des de l’Ajuntament de Guadassuar estan ja en marxa o l’equip de govern
tinga previst en el futur, així com les aportacions i idees que es conclouen en el treball de
participació ciutadana que es realitza.
Per això es realitzarà una reunió dels equips de treball per a posar els objectius en comú.
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C. PLA D’IMPLEMENTACIÓ DEL PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL -PUAM
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22
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a. Definició de les línies d’actuació.
b. Cronograma per al desenvolupament de les distintes línies d’actuació.
c. Seguiment i control.
i. Indicadors de seguiment i avaluació
Els punts han de ser exposats i avaluats després dels treballs realitzats, definint les línies
d’actuació principals, indicant un calendari d’actuacions, realitzant un seguiment i control dels
objectius, s’han de definir els indicadors, dates d’actuació i realitzar un seguiment continu per a
vorer el grau de compliment, confirmar que estan en la línia correcta, si no ho estan, perquè i que
cal fer per a corregir-ho.
Es realitzarà una reunió per a exposar tots aquests punts i tindre contacte continu entre els equips
de treball per a fer seguiment i control de les actuacions.

Registrat el 21/07/2022
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D. PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
a. Comunicació i sensibilització.
b. Agents implicats.
c. Mecanismes de participació.
d. Resultats i priorització d’actuacions.
Pla de Comunicació i Participació Social per al municipi de Guadassuar, que passem a exposar a
continuació.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

PLA DE COMUNICACIÓ
El pla de comunicació garanteix la integració de les diferents realitats socials, tant de gènere,
identitat, tipus de mobilitat, o procedència. Un altre dels valors imprescindibles serà la
transparència, per a això es posarà a la disposició de la ciutadania, diferents suports de
comunicació bidireccional, tenint en compte criteris com la utilització de les eines i un llenguatge
accessible. Es realitzaran enquestes a peu de carrer a les veïnes i veïns, així com a les empreses
i comerços de la població, també a totes les Associacions, realitzant contactes sectorials perquè
puguen expressar la seua opinió i aportar les seues idees.
“L'Excel·lència s'aconsegueix amb Diversitat. Les millors idees sorgeixen quan convides a tota la
ciutadania a participar”
OBJECTIUS DEL PLA DE COMUNICACIÓ
En ell, contemplem espais públics de participació, com són aquells pensats per a la recollida
d'informació, l'organització de jornades de treball amb els diferents agents clau i grups d'interés
implicats. A més, posarem a la disposició de la ciutadania vies de comunicació i recollida de
propostes en aquest procés. L'objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre la mobilitat i
l'urbanisme alhora que participen en diferents dinàmiques i retornar la informació recollida durant
el procés i el desenvolupament del PUAM
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Donar a conéixer i difondre la posada en marxa del Pla Urbà d'Actuació Municipal - PUAM, perquè
totes les veïnes, veïns, associacions, en definitiva, tots els Agents Socials del municipi, puguen
donar la seua opinió i aportar les seues idees sobre aquest tema, amb el Procés Participatiu es
posa en marxa un canal de doble direcció, per a satisfer les necessitats actuals i futures de
l'Urbanisme, amb l'objectiu d'aconseguir una major qualitat de vida dels habitants i visitants
del municipi.
PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
Ningú dubta del valor fonamental de la transparència informativa, de la promoció de la reutilització
de dades públiques i de la implantació efectiva de codi de bon govern i bones pràctiques, en els
processos de presa de decisió sobre polítiques públiques.
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Per això, és imprescindible incrementar i reforçar la transparència en l'activitat pública mitjançant
l'articulació d'una sèrie d'obligacions de publicitat activa, i el reconeixement i garantia de l'accés
dels ciutadans i ciutadanes a la informació pública.
De la mateixa forma, és necessari continuar treballant per a fomentar la participació social de la
ciutadania com a mecanisme d'integració i millora de la qualitat de vida democràtica amb la finalitat
que s'aconseguisca un vertader poder ciutadà per a conéixer, controlar i influir permanentment en
les qüestions públiques que l'afecten i interessen.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

La pandèmia COVID-19 està suposant uns canvis transcendentals en la concepció cultural de la
nostra societat, però hem de pensar que cada crisi genera una oportunitat i que, davant la nova
situació que es genere, hem de continuar treballant per i per a les persones, i continuar garantint
el seu dret a la transparència. Per això, en aquest projecte de participació ciutadana, tindrem en
compte el nou prisma per al qual començarem a relacionar-nos i, en definitiva, a viure.
Per a això, cal tindre en compte, les mesures sociosanitàries establides,
fomentant accions participatives que es realitzen de manera presencial, però amb
totes les mesures de seguretat i accions a través de les xarxes socials, tant per
la reunió dels Agents Socials que intervenen en l’elaboració del PUAM, com a
l’hora de fer la comunicació i la participació ciutadana.
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

FIRMAT PER

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

A. DIAGNÒSTIC PREVI QUE DESCRIU LA SITUACIÓ I EL PUNT DE PARTIDA DE LA
REALITAT MUNICIPAL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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El document original conté almenys una firma
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Font: https://pegv.gva.es/auto/scpd/web/FITXES/Fichas/46139.pdf
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

a.

Anàlisi de l'àrea Urbana:

i.

Anàlisi física, territorial i de l’entorn urbà.

Situació geogràfica i orografia.
Geogràficament Guadassuar està situat a la Comunitat Valenciana, província de València i a la
comarca de la Ribera Alta. Compta amb una superfície de 35,27 km².
El seu terme municipal està situat a la vora esquerra del Riu Xúquer, amb una extensió total de
35,23 km. Limita al nord amb els termes de Tous, l'Alcúdia, Carlet i Alginet, a l'est amb Algemesí,
al sud, amb Massalavés, L’Alcúdia (Montortal) i la Partida del Ressalany de Benimodo, a l'oest,
amb Tous i al sud-est amb Alzira.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Fitxa extreta del visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana.
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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Nº d'entrada 3778 / 2022

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
LÍMITS MUNICIPALS

FIRMAT PER

SEGELL
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El document original conté almenys una firma
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La persona interessada
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LÍMITS MUNICIPALS
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
LÍMITS MUNICIPALS
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Font: https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaIdProductor.do?idProductor=M010549M010556&Serie=HRLLJ#
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Situat a una altura de 25 metres sobre el nivell del mar, la superfície del terme és plana i s'eleva
pel sud del terme municipal, destacant la muntanya denominada La Garrofera amb una altura en
el punt més alt de 325 metres sobre el nivell del mar.
El terreny és de naturalesa argilenca, format pels sediments que han deixat els al·luvions dels
rius Magre i Xúquer.
Pel que fa a la litologia del terreny (és la part de la geologia que estudia les característiques de les
roques que apareixen constituint una determinada formació geològica) del terme municipal de
Guadassuar està format per diferents materials. Des del motor de Jornet al nord del terme passant
pel nucli urbà fins a la vall d’Hebron i des de la planta de residus fins a Casa de Requena el terreny
és al·luvió que és material detrític transportat i depositat per un corrent d'aigua. Dins de l’al·luvió
la major part del terreny és de llim que és una terra composta de partícules de les tres grandàries:
argila, llot i arena. Segons la proporció d'humus (matèria orgànica descomposta) que conté, el llim
sol ser el tipus de sòl més productiu.
En el pla d’en Gamell i Gamellet el material és col·luvió format principalment per cants, grava i llim.
A l’oest del terme trobem a la zona de la Perola, el camp de tir, Ximot, l’escala Nova, Canelles i
Cotelles el terreny és de calcàries i dolomies.
I en el Puntal de la Costera, Collado de Cotelles, Casa de Vendrell, casa dels Flares i la Font Roja
són margues i calcàries formades per argila, cants i grava.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Plànol extret del visor cartogràfic de GVA
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Com principals elements físics de caràcter orogràfic tenim:
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

•

Collado de Cotelles

•

Lloma de la Senda de Miquel Fonts

•

Collado de la Garrofera

•

Puntal de la Costera

•

Cotelles

•

Puntal de la Lloma del Mig

•

L’Escala Nova

•

Ximot

•

L’Escala Vella

Climatologia.
Segons l'Atles Climàtic de la Comunitat Valenciana, el municipi de Guadassuar està inclòs dins
del Sector A “Clima de Plana Litoral”, caracteritzant-se aquest clima per hiverns suaus, estius
calorosos, precipitacions baixes i l'existència de dèficit hídric amb la fi de la primavera. D'acord
amb la classificació climàtica de Thornthwaite, el clima d'aquest municipi es classifica com un clima
semiàrid i mesotèrmic.
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Les dades del municipi permeten aplicar la classificació climàtica de Koppen-Giger (Strahler,
1979), Guadassuar té un clima mediterrani típic, anomenat Csa en la classificació climàtica. Es
tracta d’un clima que presenta característiques intermèdies entre el propi de la plana septentrional,
de temperatures moderades, oscil·lacions tèrmiques escasses, elevada humitat relativa en els
mesos de calor i un màxim de precipitacions en la tardor; i de les comarques interiors, de major
sequedat i oscil·lacions tèrmiques més amplies.
Segons Dantín-Revenga la classificació de l'índex termopluviométric ens trobem en una zona
semiàrida. Segons l'índex d'Emberger es pot deduir que ens trobem en un clima Mediterrani
temperat. Segons Papadakis (1966) els hiverns són tipus Citrus (Ci), estius Oryza (O), règim
d'humitat Mediterrani Humit (EM) i règim tèrmic Marítim càlid (DT.).

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

La precipitació mitjana anual a Guadassuar dels últims quatre anys és de 488 mm dades de la
mitjana de precipitacions de les dues estacions situades a Guadassuar, una a la cooperativa (nucli
urbà) i l’altra a la planta de reciclatge, per les pluges quedaria emmarca dins, l’ombro clima
subhumit.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
A continuació s’exposen les dades més importants en l’històric de Guadassuar.
Dades extretes de l’Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET).

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Dades actualitzades a 2021
Vents

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Els vents influeixen en la determinació climàtica del territori, traduint-se en una alternança
estacional. Durant la tardor i l'hivern predominen els vents de l'oest, marcadament forts, tal com
assenyalen les dades de velocitat.
En les següents taules es mostren la freqüència i la velocitat mitjanes dels vents dominants per a
Guadassuar, on s'observa que els vents dominants són els de direcció Sud-oest.
Freqüències i velocitats mitjanes (Km/h)
0-2km/h

2-4km/h

4-6km/h

6-8km/h

8-10km/h

10-12km/h

N

0,00%

1,10%

4,14%

0,41%

0,00%

0,00%

NE

0,00%

3,72%

12,97%

0,14%

0,00%

0,00%

E

0,00%

3,45%

4,83%

0,00%

0,00%

0,00%

SE

0,00%

0,83%

2,90%

0,00%

0,00%

0,00%

S

0,00%

3,31%

1,79%

0,14%

0,00%

0,00%

SO

0,55%

20,28%

13,93%

3,45%

0,14%

0,00%

O

0,14%

6,21%

6,76%

2,48%

1,24%

0,14%

NO

0,00%

2,07%

2,76%

0,14%

0,00%

0,00%

Font: Estudi Ambient Circuit de La Ribera – Apareix a www.guadassuar.es
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Flora i fauna.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Flora
L’ús del sòl predominant és l’ocupat per cultius de regadiu citrícola. I per aquest motiu, a part
d’aquestes espècies cultivades, la resta de vegetació respon majoritàriament a ambients nitròfils,
en els que l’origen de les espècies respon a una alteració dels ecosistemes vegetals per l’activitat
de l’ésser humà (espais més intensament humanitzats)
S’ha determinat que la vegetació de la zona podria agrupar-se de la següent manera:
•

Cultiu de regadiu (vegetació nitròfila)
Aquesta és la vegetació que domina pràcticament la totalitat del sector, la
representada per arbres de cítrics. Apareix acompanyada de comunitats nitròfiles, les quals
formen zones herbàcies on predominen espècies com: Oxalis prescapae, Amaranthus Albus,
Fumaria capreolata, Fumaria densiflora, Atriplex sp.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•

Vegetació Rudero-Arvense
Aquesta es correspon amb les zones que limiten amb les cultivades i també amb la zona que
limita les edificacions a l’activitat ramadera i les vores de camins.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Dins d’aquest grup destaquen les comunitats subnitròfiles que solen trobar-se en bona part dels
marges de camins i sendes. Entre elles, els pasturatges d’Hordeum, murinum.
•

Vegetació forestal (espècies forestals de matoll amb exemplars de pins)
La zona oest i sud-oest del territori municipal es caracteritza pel seu terreny amb relleu a la
zona de La Garrofera, principalment predominen les espècies del bosc mediterrani de matoll i
de fulla dura, on els més comuns són el romer, el bruc, timó, les quals apareixen acompanyades
d’arbust com carrasques, alzina, garroferes, margallons i pins. La fulla dura d’estes espècies
són una adaptació a la prolongada sequera estival pròpia del clima mediterrani, ja que les fulles
endurides permeten reduir al màxim la pèrdua d'aigua. En realitat són diverses les adaptacions
encaminades a reduir aquesta transpiració.
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Segons el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) la zona de La
Garrofera està declarada de potencialitat bioclimàtica amb productivitat notable i de baixa
diversitat.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

•

Vegetació de Ribera en el riu i barrancs.
S’observa una certa vegetació en contacte amb l’aigua formada entre altres plantes per
créixens. Aquesta és una planta rastrera de flors menudes i blanques creix durant l’estiu. També
és molt abundant la paradella, fàcil de reconéixer per les seues fulles allargades i rebordonides,
es fa rogenca quan grana en inflorescències atapeïdes. Més lluny del contacte amb l’aigua,
però sempre a la humitat, trobem la canyota. Si la canyota destaca per la seua tasca
depredadora, el gram encara li guanya, per què aquesta mala brossa per excel·lència
conquereix amb les seues potents arrels totes les vores de barrancs i séquies. L’apegalosa que
com el seu nom indica té les fulles proveïdes d’uns pèls que les fan apegaloses al tacte, té les
tiges quadrades. I el pa de granotes, fàcil de reconéixer per les seues fulletes amb forma de
llentilles verdes que suren damunt l’aigua. Als peus del canyar i sempre en l’aigua podem trobar
els matolls de més alçària com el jonc.
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Fauna
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Utilitzant les dades del ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic podem dividir el
terme de Guadassuar en dos respecte a la riquesa del nombre d’espècies. En el sector que
engloba el nucli urbà cap al nord del terme Guadassuar té una riquesa d’entre 110 i 140 espècies.
I del sector que ocupa el sud i l’oest del terme tenim una riquesa d’entre 80 i 100 espècies.
Gràcies al pas del riu Magre, la Séquia Reial del Xúquer i un gran nombre de séquies trobem una
gran quantitat de fauna aquàtica com per exemple peixos continentals com són: peix frare, anguila,
carpa comuna, barb mediterrani, alburn, peix braga.
També trobem amfibis i rèptils com la granota comuna, gripau corredor, granoteta de punts, tòtil,
serps, llangardaixos i dragons.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Invertebrats com: Berosus affinis, bidessus minutissimus, hydrophilus pistaceus, hydroglyphus
geminus, stictonectes lepidus.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Mamífers com la rabosa, porc senglar, llebre, teixó comú, conill, llebre ibèrica, eriçó, rata comú,
rata d’aigua, ratolí de camp, ratolí, musaranya...
També hi ha gran quantitat d’aus entre les quals destaquen les següents: papamosques gris,
perdiu roja, merla blava, rossinyol bord, rossinyol comú, bitxac comú, colltort, tórtora europea,
tórtora turca, cruixidell, garsa, falciot comú, verderol europeu o verderol comú, bosqueta vulgar,
cadernera, bugadera blanca merla, mite, mussol comú, oriol europea o oriol, teixidor europeu,
colom domèstic, tudó, papamosques gris, puput, botxí, guatlla, alosa cotoliu, xot, avió comuna,
carboner comú, corriol, enganyapastors, cogullada, cotorra monjo, tallarol, estornell negre,
gallineta comuna, oreneta comuna i teuladí.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Cal recalcar també que a l’oest del terme en la zona de La Garrofera hi ha una zona declarada
com a ZEPA, Zona d’especial protecció per a les aus.
Superfície protegida 30,70 Ha, 0,87 % respecte a la superfície del municipi.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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Hidrografia
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

A causa de la seua proximitat amb el Riu Magre, Riu Xúquer, Séquia Reial del Xúquer, Guadassuar
compta amb gran quantitat de recursos i patrimoni hidrogràfic.
Un dels recursos hidrogràfics més importants en el terme de Guadassuar són la Séquia Reial del
Xúquer i el Riu Magre que transcorren al nord del nucli urbà.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Imatge dels principals recursos hidrogràfics i partides de Guadassuar, extretes del visor cartogràfic de GVA

El Magre que administrativament pertany a la conca hidrogràfica del Xúquer, i que creua el terme
municipal des de l'oest cap a l'est, a uns 1400 m., del nucli urbà. És un curs permanent amb un
cabal mitjà de 0,96 m³/s encara que és sotmés a variacions estacionals i amb disponibilitat d'aigua
alta. És un riu valencià i un important afluent del Xúquer pel seu marge esquerre. Recorre una
distància d'aproximadament 130 quilòmetres, estenent la seua conca entre les comarques de la
Plana d'Utiel, on trobem el seu naixement, la Foia de Bunyol i la Ribera Alta on desemboca en el
Xúquer.
La Séquia Reial del Xúquer transcorre al nord de nucli urbà de Guadassuar i és una de les
institucions de regadiu més antigues d'Espanya, està immersa en un procés de modernització,
l'actualització permanent als nous temps ha permés la permanència de la institució al llarg de la
seua història.
La modernització comprén dues actuacions diferenciades: la implantació del reg localitzat en
zones de cítrics i horta i la modernització de la zona d'arrossar. En el tram nord es bifurca a l'altura
del Canut en dos ramals regulats per quatre comportes. En total rega una superfície de 1291 Ha.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El Cano de Guadassuar és el nom que rep el gran sifó que permet a la Séquia Real del Xúquer
creuar la rambla d'Algemesí o riu Magre sota el seu llit. És una conducció subterrània, estreta i
allargada. Es troba en el terme municipal de Guadassuar, al nord del nucli urbà i sota el riu Magre
o rambla d'Algemesí, entre les partides de Fentina i la Foia.
La resta del municipi està drenat per rambles i barrancs. El barranc del Montortal, que circula de
nord a sud per la zona central del terme, i el barranc de la Garrofera, que creua la part oriental en
direcció nord-oest a sud-est, són els principals llits naturals, després del riu Magre.
Cal destacar també la gran quantitat de séquies i canals menors associats al cultiu de regadiu de
tota la zona de la plana, i per alguns cultius de cítrics i fruiters de la zona de la Garrofera. Entre
aquests destaquen el canal de la Reva a l'oest, la Séquia de Carlet en la part central i, la Séquia
de la Perera i la Séquia del Comte al nord.
A continuació s’anomenen els recursos hidrogràfics naturals, artificials, l’estat dels artefactes
hidràulics i els elements de patrimoni hidràulic.
Hidrografia natural:

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•

Riu Magre

•

Barranc d'Antella

•

Barranc Fondo

•

Barranc de la Garrofera

•

Barranquet Salat

•

Barranc de Montortal

•

Font de la Garrofera

•

Barranc de Prada

•

Rambla de la Senyora

•

Barranc de Ximo

•

Riera de la Florentina

•

Barranc del tio Miquel de Castelló.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Hidrografia artificial-elements de patrimoni hidràulic

Guadassuar primer poble que es va adherir a la Ruta de l’Aigua per la Séquia Reial del Xúquer
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Séquies:
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
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•

Séquia Reial del Xúquer

•

Séquia Vella

•

Séquia de l'Argilagar

•

Séquia de l’Anguilera

•

Séquia de la Cova

•

Séquia del Comte

•

Séquia de la Figuereta

•

Séquia del Mas Roig

•

Séquia de la Palafanga

•

Séquia del Pla d'en Gamell

•

Séquia de la Perera

•

Séquia del Realenc

•

Séquia de la Reva

•

Séquia dels Alberells

•

Séquia de les Forquetes

•

Séquia dels Cadufets

•

Séquia de Prada

•

Séquia d'Orí

•

Séquia de Qüernes

•

Séquia de Bord

•

Séquia del Batle

•

Séquia de Cabanes

•

Séquia del Braçal Nou

•

Séquia de Carlet

•

Séquia Nova

•

Séquia de l'Alfarella

•

Séquia Reial d’Algemesí

•

Séquia de l'Alteró

Històricament, Guadassuar ha reunit el major nombre de molins funcionant al mateix temps entre
tots els situats al llarg de la Séquia Real del Xúquer.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Estat dels artefactes hidràulics.
•

Molí de l’ermita amb curs de l’aigua associat a la Séquia Reial del Xúquer i Séquia d’Ori, l’edifici
està en bon estat però la maquinària està desmantellada.

•

Molí del Pinet, amb curs de l’aigua associat a la Séquia Reial del Xúquer i d’Ori, l’edifici es
troba en perfecte estat i conserva maquinària.

•

Molí del Realenc amb curs de l’aigua associat a la Séquia Reial del Xúquer, Séquia Vella
d’Alzira i Séquia del Realenc, es va transformar en una granja i la maquinària està
desmantellada.

•

Molí de Don Pedro amb curs de l’aigua associat a la Séquia Reial del Xúquer. Séquia Vella
d’Alzira I Séquia Mas Roig, conserva l’edifici en bon estat i està operatiu.

•

Molí de la Mula amb curs de l’aigua associat a la Séquia Reial del Xúquer, Séquia Vella d’Alzira
i Séquia de l’Oliver, està desaparegut i transformat en indústria.
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Motors:
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•

De la Casa del PI

•

De l’Hort de Pere

•

De la Font Roja

•

De Pedreguer

•

Del Argilagar

•

De Atrevits

•

De la Casa dels Frares

•

De Vale

•

D’Ebols i Ciscars

•

De Jornet

•

De Tortosa

•

De Lledó

•

De Niclós

•

De Sant Vicent

•

De Xornet

•

Del Mont Carmel

Feses:
•

D’Oliver

•

De la Casa del Frares

•

Del Mar Roig

•

De la Cadireta

•

Del Molí del Realenc o del Bord

•

Del Teuralet

•

Del Pi Redó

•

•

De l’Anguilera

De la Fentina
Guadassuar

•

De Terranova

•

De Pixa Sang

•

D’Osca

•

De l’Alter

•

De la Carriona

•

De Tortosa

•

De Qüernes

•

Del Rollet

•

De Perdiu

•

Del Alborells

•

De Plangamell

•

Del Molí del Mig

•

Partida de les Parades de la Cadireta

de

Algemesí

i

Altres elements
•

Mina de Terol
• Llavador, pou, bassa i abeurador de la Casa Frares.
• Derramador del Cano.
• Cano de Guadassuar.
• Basses de: Tortosa, de la Casa de Terol, de la Torre
del Borrero, de Niclós, de Xornet, de l’Hort de Pere,
Pedreguer i Atrevits.
• Pou i bassa del Camí de la Vereda, parada i sifó de
Pixa Sang i sifó de Tortosa.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Pel que fa al risc d’inundacions segons el Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual
s'aprova el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació PATRICOVA publicat en el
BOE el 3 de novembre de 2015, el risc d’inundació per a Guadassuar està catalogat com a molt
baix.
No obstant, analitzem un poc més en detall algunes zones:
El nucli urbà i el seu voltant tenen un risc molt baix catalogat com a perillositat 5.
El riu Magre té una perillositat d’1, ja que es tracta d’un riu, el que és important és el seu voltant i el
con del riu té una perillositat d’inundació molt baixa com indica el nivell 6 de perillositat.
El barranc de Prada té un nivell 1 de perillositat i el seu voltant està catalogat en un nivell de
perillositat 2.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El nucli urbà, al nord del municipi en la partida de La Foia i a l’oest del terme en la partida d’Heretat
dels Frares i la Casa de Maties són zones identificades com de perillositat geomorfològica. En
aquest nivell de perillositat s'han identificat diferents mecanismes geomorfològics, que per les seues
característiques, actuen com un indicador de la presència d'inundacions històriques, no
necessàriament catalogades, havent-se d'identificar la probabilitat de reactivació dels fenòmens
geomorfològics, i en el seu cas els efectes susceptibles de generar-se.

Plànol extret del visor cartogràfic de GVA
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

INTRUSIÓ MARINA

Imatges extretes del visor cartogràfic de GVA

La intrusió marina és un procés dinàmic, on el front d'aigua salada avança terra endins en els
períodes de menor recàrrega de l'aqüífer i retrocedeix cap a la mar quan la recàrrega és major.
La intrusió marina provoca que l'aigua salada (procedent de la mar) fluïsca cap al subsol continental,
mesclant-se amb les reserves d'aigua dolça.
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Utilització del Sòl
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

En aquest apartat analitzarem la utilització del sòl al terme de Guadassuar, a través de les últimes
dades oficials disponibles que trobem al portal d’informació de la GVA, el visor cartogràfic de la
GVA, i portal estadístic de la Generalitat Valenciana.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Imatge extreta del visor cartogràfic de GVA
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De les 3.523 hectàrees que té el terme de Guadassuar mes del 60% són d’ús per al cultiu.
Superfície en hectàrees segons grup de cultiu en 2019

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Gràfic d’elaboració pròpia amb dades del Portal estadístic GVA

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Els cítrics que representen el 47,50 % de l’àrea de cultiu i els fruiters no cítrics el 46, 20% on
predomina el caqui, són els cultius majoritaris en el terme de Guadassuar, molt per damunt
d’hortalisses i oliveres que representen un 3,00% i 2,40% respectivament de l’àrea de cultiu, per
últim trobem flors plantes ornamentals amb un 0,60%.

Altres ocupacions de sòl són el teixit urbà, també tenim zona industrial, al costat del nucli urbà i
altres zones industrials o comercials són, al costat de la A-7 al seu pas per Montortal trobem el
consorci de Residus de la Ribera i Valldigna i al nord del terme trobem el Circuit de la Ribera.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

En aquesta mateixa zona trobem zones de coníferes (Pins) com La Garrofera, àrea recreativa de
la Garrofera, Corral del Rei, Corral de la Garrofera.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

A l’oest del terme municipal a la zona anomenada La Garrofera trobem sòl forestal vegetació pròpia
del bosc mediterrani que també rep el nom de vegetació esclerofil·la que vol de dir "de fulla dura",
trobem l'alzina, l'ullastre, la garrofera, l'argilaga i moltes altres plantes.

Plànol extret del visor cartogràfic de GVA
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Plànol on és pot observar l’evolució i edat de la construcció a Guadassuar, les dades provenen del
Cadastre, i estan actualitzats a desembre de 2019.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022
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Gràfica extreta de la web www.foro-ciudad.com

Cada color representa una dècada, excepte el negre que representa tots els edificis anteriors a
1900, en el mapa pot apreciar-se com ha sigut el desenvolupament urbanístic de Guadassuar al
llarg del temps.
En la següent taula podem veure la quantitat de superfície construïda en metres quadrats per
dècada i l’ús que tenen a data del 31 de desembre de 2019.
Podem observar que el 67% de la superfície construïda té 50 anys o menys, gràcies en part a la
construcció del polígon al costat del poble a la dècada dels 2000-2009 i d’alguns edificis d’habitatges
particulars. Per altra part vegem que la majoria d’habitatges del municipi tenen 50 anys o més.
L’evolució de la construcció a Guadassuar segueix un patró normal de creixement de municipi, és
a dir, expandint-se al llarg dels anys al voltant de les edificacions més antigues.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

S’observa que les dècades de construcció i per tant de més expansió de Guadassuar van ser els
anys 80 i els 2000 aquesta última dècada pertany a l’anomenat boom de la construcció en Espanya.
Veiem que la dècada de 1990 fins a 1999 i de 2010 fins a 2019 experimenten una gran contracció
de construcció respecte a les seues dècades antecessores que pot vindre motivada per molts
factors però cal destacar la forta crisi econòmica i laboral d’aquells anys.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Gràfica extreta de la fixa municipal de la GVA

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Pel que fa a l’ús que és fa de les construccions veiem que el majoritari és l’ús residencial en un 65%
seguit de magatzems i estacionament (17%) i industrial un 8,4%.

Gràfica extreta de la fixa municipal de GVA
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ii.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Anàlisi demogràfica i social

Evolució de la població.
Segons les dades del portal estadístic de la Generalitat Valenciana i el banc de dades municipal, a
data d’1 de gener de 2021 la població de Guadassuar és de 5.938 persones.
Evolució de la població de Guadassuar des de l’any 1996 fins l’any 2021

6.160

6.163
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Gràfics d’elaboració pròpia amb dades de l’INE

A l’any 1996 la població empadronada era de 5.416 habitants, a partir de l’any 1999-2000 la
tendència va ser a l’alça, fins arribar a l’any 2008 on es van arribar al màxim de 6.160 habitants.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

L’última dècada comença amb una baixada dels habitants que en l’any 2014 cau per davall del
sostre dels 6.000 habitants i des d’eixe any fins a l’actualitat la població s’ha estabilitzat tenint
lleugeres variacions en el nombre d’habitants fins a situar-se en els 5.938 habitants en l’any 2021.
Evolució i comparativa de la població de dones i homes des de l’any 2010 fins 2021
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Gràfic d’elaboració pròpia amb dades de l’INE
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Les dades de densitat de població ens diuen que
Guadassuar té una densitat de 167,24 habitants
per km².

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

La població estacional màxima és una estimació
de la població màxima que suporta Guadassuar.
En el càlcul s'inclouen les persones que tenen
algun tipus de vinculació o relació amb el
municipi, ja siga perquè resideixen, treballen,
estudien o passen algun període de temps en ell.
L’última estimació ronda les 7.900 persones.

Densitat de població per seccions censals extrets de www.foro-ciudad.com

Gràfic del total d’immigrants a Guadassuar.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Gràfic d’elaboració pròpia amb dades de l’INE

Segons les dades de la Generalitat Valenciana a data de 31 de desembre de 2020 hi ha 434
persones estrangeres residint en Guadassuar.
Veiem que la seua evolució des de 1996 va lliga a l’evolució global de municipi que veiem
anteriorment. Segueix les mateixes pautes de creixement des de finals dels anys 90, una xicoteta
reducció a finals de la dècada i posterior estabilització des de 2014 fins a l’any 2020.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Representen un 7,35% del total de la població de Guadassuar i els podem separar en grans grups
vinguts de:
•

Unió europea (149)

•

Amèrica (37)

•

Unió europea no comunitària (174)

•

Àsia, Oceania o altres (21)

•

Àfrica (53)

La Comunitat estrangera més nombrosa al municipi és la Ucraïna, seguida de la Romanesa, la
convivència entre la població, és un exemple d’integració.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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Estructura de la població per edat i sexe.
Piràmide de població 2020 de Guadassuar

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Gràfic extret de la fixa municipal de GVA

S’observa que el percentatge d’homes és de 48,55 % i el de dones és de 51,45 %

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

La mitjana d'edat dels habitants de Guadassuar és de 43,85 anys. També observem que en aquesta
franja de 40 a 44 anys és on més població hi ha tant en homes com en dones.
Observem que la paritat entre homes i dones en totes les franges d’edat és pràcticament igual
menys en les edats més avançades de més de 80 anys on l’esperança de vida de la dona fa que
ens trobem amb major nombre de dones que d’homes, observem que en les franges de població
més jove el nombre de dones és un poc superior al d’homes.

Gràfic extret de la fixa municipal de GVA
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Característiques de la població (Padró 2021) i comparativa amb altres nuclis de població
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

GUADASSUAR

COMARCA
RIBERA
ALTA

PROVICIA
VALENCIA

COMUNITAT
VALENCIANA

Menors de 16 anys (%)

14,82

15,93

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

14,21

14,34

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

48,96

50,80

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

22,01

18,94

19,40

19,69

Índex de dependència (%)

58,30

53,53

53,10

53,78

Nascuts a la CV (persones)

5.099

179.348

1.835.355

3.348.878

463

22.463

289.048

751.616

Nascuts a la CV (%)

85,87

80,24

70,88

66,21

Estrangers (%)

7,80

10,05

11,16

14,86

INDICAR DEMOGRAFIC

Estrangers (persones)

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Taula d’elaboració pròpia amb dades Institut Nacional de Estadístiques (INE)
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iii.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Anàlisi econòmica.

Anàlisi econòmica social.
Ocupació i Atur
Per l’anàlisi econòmica social de Guadassuar començarem amb les dades de les persones
residents al municipi que estan dins de la població activa.
A continuació veiem la gràfica de l’evolució de la taxa d’atur a Guadassuar

12,01
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11,33 11,39
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9,50
8,46
7,24
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Gràfica taxa d’atur d’elaboració pròpia amb dades de l’INE

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

En el gràfic podem veure com la població abans de la crisi de 2008 tènia una taxa d’entre 4,55% i
4,85 % d’atur, quan arriba la crisi veiem que la destrucció de treball és exponencial any rere any
tocant el seu pic màxim l’any 2010, amb un 12,01% des d’eixe any fins al 2015 s’experimenta una
recuperació molt lenta, però ja des de 2015 fins a 2019 s’experimenta una recuperació del treball
estabilitzant-se entorn del 8%, i com podem veure l’actual crisi de la Covid-19 es torna a vore una
pujada de l’atur a finals de 2020, a l’any 2022 les xifres ja estan per davall del 6,30%
A les ultimes xifres les dones representen el 62,45 % de les persones aturades de Guadassuar.
Evolució de les xifres d’atur de les dones de Guadassuar des de 2006 fins l’any 2022
70,39
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Gràfica taxa d’atur d’elaboració pròpia amb dades de l’INE
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Afiliacions a la Seguretat Social
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Residents a Guadassuar

Dades

Total, d'afiliats - (persones)

2.287

Dones afiliades -

1.010

Homes afiliats -

1.277

Taxa d'afiliació - (%)

60,97

Afiliats a Guadassuar

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Dades

Total d'afiliats - (persones)

1.939

Taxa d'afiliació - (%)

51,69

Règim General - (%)

72,05

Règim General. Sistema Especial Llar - (%)

0,77

Règim General. Sistema Especial Agrari - (%)

5,52

Règim Especial. Treballadors Autònoms - (%)

21,66

Règim Especial. Mar - (%)

<5

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Taules d’elaboració pròpia a data de 31 de març de 2021
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Renta Mitjana
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

En referència a la renda bruta mitjana, segons les dades publicades pel Ministeri d'Hisenda, la renda
bruta mitjana per declarant en el municipi de Guadassuar en 2019 (últimes dades que tenim del
ministeri d’Hisenda), va ser de 22.352 €, 858 € mes que l'any 2018. Una vegada descomptada
la liquidació per IRPF i l'aportat a la Seguretat Social la renda disponible mitjana per declarant es
va situar en 18.741 €, 736 € mes que l'any 2018.
Evolució de la Renda Mitjana de Guadassuar

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Any

Renda Bruta

Variació

Renta Disponible

Variació

2019

22.352€

858€ (3,84%)

18.741€

736€ (3,93%)

2018

21.494€

809€ (3,76%)

18.005€

608€ (3,38%)

2017

20.685€

420€ (2,03%)

17.397€

256€ (1,47%)

2016

20.265€

672€ (3,32%)

17.141€

512€ (2,99%)

2015

19.593€

556€ (2,84%)

16.629€

565€ (3,40%)

2014

19.037€

-137€ (-0,72%)

16.064€

-204€ (-1,27%)

2013

19.174€

0€ (0,00%)

16.268€

0€ (0,00%)

Font: Taula d’elaboració pròpia, dades extretes d’INE

Els habitants de Guadassuar van liquidar 8.013.897 € en concepte d'IRPF l'any 2019 i van rebre
per part de les diferents administracions de forma directa en el pressupost municipal 1.916.743
€., un 23,92% de l'aportat.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Comparativa amb els municipis veïns i València capital

Municipi
Valencia (Valencia)

Renda
Bruta
31.655€

Posició
Província
11

Posició
Comunitat
12

Posició
Nacional
257

L'Alcúdia (Valencia)

23.199€

77

123

1796

Algemesí (Valencia)

22.755€

87

143

1947

Guadassuar (Valencia)

22.352€

97

165

2082

Benimodo (Valencia)

21.697€

120

204

2324

Massalavés (Valencia)

17.494€

239

458

4550

Font: Taula d’elaboració pròpia, dades extretes d’INE
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Empreses actives
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Les últimes dades oficials que ens aporta l’INE (institut nacional d’estadística) són a 1 de gener des
de 2020.
El nombre total d’empreses actives (sense contar el sector primari) en Guadassuar són 422. De les
quals 56 són d’indústria, basades en la fabricació de productes metàl·lics, indústria de la fusta,
maquinària i alimentació, 49 de construcció i 317 de serveis.
El sector Serveis es desglossa en 155 de comerç, transport i hostaleria, 6 d’informació i
comunicació, 18 d’activitats financeres, d’assegurances i immobiliàries, 48 activitats professionals i
tècniques, 31 d’educació, sanitat i serveis socials i 59 d’altres serveis personals.
Respecte a les dades del 2019 hi ha una evolució a l’alça, passant de 408 a 422.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Gràfics extrets de la fitxa https://pegv.gva.es/auto/scpd/web/FITXES/Fichas/46139.pdf

Les inscrites a la Seguretat Social són 191.
La diferencia està basa en les empreses que tenen treballadors donats d’alta.
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Pensions contributives
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Quant a l’estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social diferenciem quatre
blocs en Guadassuar. Pensions de viudetat, de jubilació, d’orfandat i d’incapacitat permanent.
A continuació veiem uns gràfics com es reparteixen per sexes les pensions contributives.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Gràfics d’elaboració pròpia extretes del banc de dades de GVA
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Transaccions immobiliàries
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Gràfic d’elaboració pròpia amb dades de l’INE

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Al gràfic s’observa que les xifres de venda d’habitatges a Guadassuar abans de la crisi de 2008
estava en una mitjana de 92 habitatges a l’any entre 2004 i 2008, després d’eixe moment ja mai
s’han recuperat. Pareix que en els últims cinc anys el nombre de transaccions s’ha estabilitzat en
una mitjana de 44 operacions a l’any.
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Matriculacions de vehicles
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Gràfic d’elaboració pròpia amb dades de l’INE

Al gràfic observem que la matriculació de vehicles té tendència a la baixa, també cal remarcar que
les dades de 2020 s’han d’analitzar sobre el prisma de la Covid-19 que va afectar especialment
sobre aquest sector.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Proporció de habitants 5.902 per vehicles 4.906 = 0,84 vehicle x habitant
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Anàlisi econòmica municipal.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Deute viu ajuntament
Les últimes dades que ens ofereix la Generalitat Valenciana son de 2019.
Evolució del deute viu de Guadassuar des de 2008 fins a 2019.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Deute viu municipal expressat en milers d’euros. Gràfic d’elaboració pròpia amb dades extretes de GVA

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

S’observa que el deute viu del municipi des de 2008 anava en alt i baixos però estable fins a 2011.
De 2011 fins a 2012 es va disparar fins a quasi arribar als 8 milions d’euros.
Des de 2012 fins hui en dia any rere any el deute anat reduint-se.
En abril de 2020 el Ple de l'Ajuntament de Guadassuar aprova la liquidació del pressupost de 2020
amb un superàvit de 528.373 euros i un romanent de tresoreria d'1.356.574 euros.
El període mitjà de pagament de les factures és de 2,04 dies. La salut financera municipal ha
permés destinar 128.000 €., a cancel·lar el deute municipal.
Aquesta era una prioritat per part de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Guadassuar, aconseguir
el Deute Zero.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Pressupost mitjà per habitant
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Pressupost mitjà per habitant des de 2005 fins a 2020. Gràfic d’elaboració pròpia amb dades de GVA

En el gràfic observem que en 2008 la inversió per habitant es va disparar fins a més de 4.000 €
En la resta d’anys analitzats, menys en 2012 que el pressupost torna a pujar fins als 1.856 € per
habitant, observem que es mantenen uns números estables entorn d’una mitja d’uns 770 € per
habitant des de l’any 2013 fins al dia de hui.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

En 2015 el deute era de 6,1 milions d’euros.

Guadassuar cancel·la definitivament el seu deute municipal per 128.000 €
L’Ajuntament de Guadassuar, va aprovar el 31 de gener de l’any 2021 la liquidació dels
pressupostos 2020, a partir d’aquest moment s’ha aconseguit el Deute Zero.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Pressupost municipi.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

En referent als pressupostos de despeses i ingressos de l’ajuntament a continuació s’exposa el
pressupost general resumit per capítols de l’any 2022 i la seua comparativa amb l’any 2021

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Informació facilitada per l’Ajuntament de Guadassuar
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Evolució dels pressupostos del municipi des de 2010 fins a 2022.
Dades de l’indicador - pressupost mitjà per habitant:

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

1.856

893

892

837

818
733

733

2014

2015

787

787

810

803

2017

2018

2019

2020

843

861

2021

2022

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

2010

2011

2012

2013

2016

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Comparativa, Comarcal, Provincial i Comunitària
€uros / Habitant

Guadassuar

La Ribera
Alta

Província
Comunitat
de Valencia Valenciana

Pressupost mitjà per habitant
2022

861,47

872,27

1.059,76

1.097,59

Gasto mitjà per habitant
(Liquidació Pressupost) - 2021

902,35

924,95

1.072,19

1.063,58

Deute Viu del municipi – 2021
Euros/Habitant

67,36

133,74

340,89

240,88

Taula i Gràfic d’elaboració pròpia amb dades de: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
iv.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Anàlisi d'infraestructures públiques i recursos existents.

Infraestructures públiques
Les infraestructures d'ús públic són les obres i instal·lacions que poden ser utilitzades per tots els
ciutadans, com ara carreteres, ports, aeroports, ferrocarrils, xarxes d'aigua i desguàs, xarxes de
telecomunicacions, xarxes d'energia, gas, combustibles, així com hospitals, edificis públics tenen
per objecte proveir un determinat servei d'interés general.
Llistat d’immobles de naturalesa urbana l’Ajuntament de Guadassuar:
Immoble

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Ref. Cadastral

Adreça

(m2)

Ús

CASA CONSISTORIAL

7906501YJ1470N0001PI

Cl Major 43

237

Edifici Singular

CENTRE DE DIA MUNICIPAL

8208410YJ1480N0001QS

Cl Ermita de l' 68

333

Sanitat y
Beneficència

ANTIC COL·LEGI BALMES

7909814YJ1470N0001SI

Cl Gran Via 79

EDIFICI EPA – ADULTS

5.387

C/ Pare Efrén, 1

Cultural
Cultural

LLAR DELS JUBILATS

8208401YJ1480N0001HS

Cl Ermita de l' 52

818

RECAPTACIÓ

7906524YJ1470N0001WI

Cl Salvador Mahíques 1

94

Residencial

AUDITORI MUNICIPAL

8009816YJ1480N0001MS

Cl Pare Efrén 2

1.144

Espectacles

CEMENTERI

002430200YJ14B0001YH

Pl polígon

7.188

Edifici Singular

SERVEIS SOCIALS

7707401YJ1470N0001RI

Cl Gran via 44

134

Sanitat y
Beneficència

CASAL FESTER

7808911YJ1470N0001GI

Cl Gran via 75

196

Industrial

PPO PISTA DEPORTIVA

7701801YJ1470S0001DH

Cl Tarragona 14

2.334

Industrial

POLIESPORTIU

7800501YJ1470S0001AH

Cl Tarragona 3

40.092

Deportivo

31 136

Cultural

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

MUNTANYA PÚBLICA LA
GARROFERA

PISCINA COBERTA

C/ Massalaves

Deportivo

DEPÒSIT POU AIGUA POTABLE

NO TÉ REF.
CADASTRAL

Cl Pare Estanislao s/n
final

CENTRE USOS MÚLTIPLES /
PUNT JOVE

7806715YJ1470N0001PI

Cl Major 90

FONT DE LA GARROFERA

000630100YJ13G0001YZ

Pl poligono

3 155 (a)

DEPURADORA

46141A032001170000AG

Pl poligono

32 117

PARCEL·LA INDUSTRIAL

7204507YJ1470S0001KH

Cl Alcúdia de l' 32 suelo

PARCEL·LA INDUSTRIAL

7303505YJ1470S0001PH

Cl Benifaió 31 suelo

2.170

PARCEL·LA INDUSTRIAL

7303509YJ1470S0001MH

Cl Massalaves 32 suelo

1.916

MAGATZEM MUNICIPAL

7501402YJ1470S0001XH

Cl Benifaió 23

288

Cultural

320

Ocio y Hostelería

5.186
831

969

Industrial
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz.,
Industrial
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Immoble
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Ref. Cadastral

(m2)

Ús

PARC GOTARRENDURA

7600601YJ1470S0001IH

Cl Benifaió 1 (a) suelo
zona verde

15.080

Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa

COL·LEGI BALMES

7610601YJ1471S0001BP

Av Diputacio de la 63

14.242

Cultural

ZONA VERDA ENFRONT
COL·LEGI BALMES

7709904YJ1470N0001GI

Av Diputacio de la 59
suelo

PL. MARIANO BENLLIURE

7903643YJ1480S0001HB

Av Danses de les 11 (a)
suelo zona verde

PL LA PAU

8104701YJ1480S0001HB

Pz Pau, la 1 (a) suelo
zona verde

773

BIBLIOTECA/CENTRE
CULTURAL

8107345YJ1480N0001RS

Cl Ortells d' 5

818

Cultural

CENTRE DE DIA

8208418YJ1480N0001RS

Cl Banda unio musical 2

253

Industrial

PL AGUSTÍ ROIG

8307703YJ1480N0001PS

Cl Ramon y cajal de 63
suelo zona verde

3.283

PL AGUSTÍ ROIG

8406207YJ1480N0001DS

Cl Ramon y cajal de 56
suelo zona verde

2.363

PARCEL·LA SANT FRANCESC

8407701YJ1480N0001US

Cl festers de sant vicent
41 suelo

1.156

CARRER FENTINA

8408908YJ1480N0001FS

Cl Benimuslem 11 suelo

684

CAMI EN POLÍGON IND. EST

8409914YJ1480N0001MS

Cl Valencia 12 (a) suelo

171

APARCAMENT FINAL GRAN VIA

8411303YJ1481S0001FF

Cl Riu magre 10 suelo

SEGELL
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

Adreça

PL DE LA LLIBERTAT

1.060

2.389

Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa

Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa
Suelo sin edif., obras
urbaniz., jardinería,
constr. ruinosa

2.064

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

DOTACIONAL ESO
APARCAMENT SUBTERRANI

C/ Pare Efren
Lloguer amb opció a
compra

TRIQUENT
POLICIA LOCAL

Plaça Generalitat

ESPAI SONOR
ESPAI CANI
EDIFICI PATRONAT

C/ Colon

Adquirit recentment

Tabla de elaboració pròpia amb les dades remeses pel l’Ajuntament de Guadassuar
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Destaquem el Edificis més significatius

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tPOmw3JWBTcjab_hhaPx7mT23J8OoOFY&usp=sharing

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
CASA CONSISTORIAL - AJUNTAMENT
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

https://goo.gl/maps/2XgT5d1USf1cGcgCA
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
CENTRE DE DIA
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/ieqc8s289Smy9FpV6
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
ANTIC COL·LEGI BALMES – CENTRE POLIVALENT – ESCOLA ADULTS (EPA)
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

AUDITORI

AUDITORI

https://goo.gl/maps/HdNU8N6HnxaZ6k5u6
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
AUDITORI
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

BIBLIOTECA
https://goo.gl/maps/8RNvvUDQjmxZ2pbr9
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
BIBLIOTECA – CENTRE CULTURAL
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/z2TRVeuCcKuDRKwG6
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
CASAL FESTER
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/t8cktwhMqqpPWNQ39
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
CEMENTERI
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/yB6knkkAjZC5krfJ6
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
CENTRE D’ÚSOS MÚLTIPLES – PUNT JOVE
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/sMqD1fwxkAD9PTLy8
62

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA XAXJ 4EN3 22MU 3ZRM

PUAM AYTO GUADASSUAR 21072022
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 62 de 233

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
LLAR DELS JUBILATS
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/LHZgZXTNoDZGNPiL6
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
MAGATZEM MUNICIPAL
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/YWT91mpoGgiRUcfL8
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PISTA ESPORTIVA
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/3gr5UukPdEahh4CZA
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
POLIESPORTIU – PISCINA COBERTA
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/jK2dHWdymJfFVq637
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
EDIFICI RECAPTACIÒ
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/D6ehN34MxxYJ5Eh5A
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
SERVEIS SOCIALS
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/kHsLpfbmG79HuyPK8
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
POU AIGUA POTABLE
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

https://goo.gl/maps/kXbR66ATX39kVEXMA

ZONA D’ESTACIONAMENT PÚBLIC

A l’any 2016 es va habilitar una parcel·la que ara es propietat de l’ajuntament per crear una zona
de estacionament dissuasiu de 2.389 m2, que alleuja la carrega de vehicles aparcats als carrers
adjacents, amb una capacitat per més de 80 vehicles.

https://goo.gl/maps/8ygxUGeo2ZSZh2Kk6
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Ubicació Edificis i indrets Municipals, elements i zones d’especial interès.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Paratges d’especial interès:
Zona de La Garrofera a l’oest del terme municipal, que es compon dels diferents sectors:

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

• El Barranc de "Mellaura": es
tracta d'una zona antigament
humida, ja que transcorria per
aquest barranc un antic rierol
d’aigües fluvials que acabava al
canal. El llit del barranc es compon
per matolls que donen lloc a
carrasques i pinades amb dos
costats del barranc.
• Zona d'oci: zona delimitada per
tanques de fusta i la canal. Ací
trobem els pins més vells d'aquesta
zona, compta amb una pineda
ampla i neta on també trobem
zones de garriga.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

• La caseta dels Pirulos: terreny
on prolifera una espècie tan
apreciada a la nostra comarca com
el Margalló. També hi ha pins,
carrasques i garroferes.

•

El camp de tir: és una zona on predomina la carrasca, però on també trobem garroferes molt
velles i pins de mitjana i gran edat.

•

Zona nova: és una zona composta per pins de curta edat en la majoria dels casos, ja que
provenen de campanyes de repoblament.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
El Pi Redó
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Arbre monumental, última resta de les antigues pinedes de les àrees
de secà del terme.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El Cano
El Cano és el nom que rep el gran sifó que permet a la Séquia Real del Xúquer creuar la rambla
d'Algemesí o riu Magre sota el seu llit. És una conducció subterrània, estreta i allargada. Es troba
en el terme municipal de Guadassuar, al nord del nucli urbà i sota el riu Magre o rambla d'Algemesí,
entre les partides de Fentina i la Foia. S'accedia a ell pel camí del Carrascal, a uns 1500 metres de
la població.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

L'Ajuntament de Guadassuar vol adequar i rehabilitar com a paratges naturals i d'esplai per a la
ciutadania el Pi Redó i El Cano.
Guadassuar reivindica els seus paratges naturals
S’han presentat dos projectes a la
diputació de Mobilitat Sostenible de la
Diputació de València, referents als
paratges d’El Cano i el Pi Redó, dos
espais que l’Ajuntament vol adequar i
rehabilitar com a paratges naturals i
d’esplai per a la ciutadania.
S’han presentat per buscar sinergies
entre les administracions. Des de
diputació s’incideix en les ajudes del
REACCIONA per poder accedir als fons
provincials a través de l’estratègia

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

mediambiental de la Diputació.
També s’ha plantejat el projecte cicle-peatonal que l’Ajuntament té intenció de portar endavant, com
el projecte de connexió entre la localitat i el polígon industrial El Pla d’Alzira, el que podria emmarcarse en un plantejament d’una xarxa comarcal.

Guadassuar ha rebut del pla Reacciona de la Diputació un total de 46.103,51 euros del Pressupost
de 2020, tant en projectes de gestió forestal; de compra de vehicles elèctrics i punts de recàrrega;
com per a la implantació del programa d’educació ambiental 50/50.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Informació i Foto: Diputació de València
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Ruta Bernardina
PR-CV 421 RUTA BERNARDINA (Carlet - Alzira)

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Ruta lineal que parteix en l'Ermita de Sant Bernat de Carlet i
finalitza a Alzira.
Es tracta d'una ruta pràcticament plana que transcorre al costat
d'hortes i els nuclis de població de Carlet, l'Alcúdia, Benimodo,
Guadassuar i Alzira. Té una gran component religiosa i històrica.
Gran part del recorregut es realitza per camps de tarongers,
caquis i altres cultius.
Es troba perfectament senyalitzada, encara que en algunes
poblacions es troben a faltar senyalització

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Recursos culturals:
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Segons l'inventari de la Direcció General de Patrimoni Cultural València de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports en el municipi de Guadassuar s'han documentat, tres Béns d'Interés Cultural
(BIC), i nombrosos Béns de Rellevància Local (BRL)
http://ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-general
1. Béns d’Interès Cultural. (BIC)
•

Església Parroquial de San Vicent Màrtir (Immoble). C/ Major 45

Apareix citada durant el s. XIV però l'edificació
actual és de mitjan s. XVI. Sobreïx una
magnífica portada renaixentista de finals del
mateix segle. Durant el segle XVIII es van
efectuar reformes d'estil barroc, i destaca la
ceràmica valenciana dels sòcols del seu
interior. El campanar descansa sobre la torre
àrab d'una alqueria.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

•

Les Danses de Guadassuar (Immaterial)

Poc se sap de l'origen ancestral de les
Danses de Guadassuar. El que se sap
és que la seua celebració es remunta
molts segles endarrere. Al ser una
manifestació purament popular, mai no
han estat lligades a cap autoritat civil o
religiosa, per la qual cosa no apareixen
registrades a cap arxiu.
De la seua època contemporània, el cronista local Agustí Roig
parla que només es produïren dues interrupcions: en 1865, pel
còlera, i durant la guerra civil espanyola, reprenent-se la seua
celebració en 1939.
La tradició parla que, en els seus orígens, la celebració de les Danses estaria lligada al ritme de
l'activitat agrària de la població, celebrant-se a l'interval que va entre collites o sembres. En este
sentit, la tradició diu que la Setmana de Danses es celebra l'última setmana sencera d'agost (de
dilluns a dissabte), desenvolupant-se cada dia en un carrer diferent.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
•

Societat Unió Musical Santa Cecília.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El Ple del Consell va aprovar mitjançant decret a les Bandes de
Música – Societats Musicals Bé d'Interés Cultural Immaterial la
tradició musical popular valenciana, materialitzada per les societats
musicals a la Comunitat Valenciana. Així mateix, el ple ha acordat
deixar sense efecte l'Ordre 1/2011, que declarava aquesta tradició
com a Bé Immaterial de Rellevància Local.

La tradició musical popular a la Comunitat Valenciana està
materialitzada principalment per les societats musicals, que són entitats de caràcter privat, sense
ànim de lucre, formades per músics, socis i simpatitzants i constituïdes legalment i inscrites en un
registre públic.
Les societats musicals estan presents en pràcticament tot el territori valencià i són un exemple d'èxit
que perdura en el temps i que creix constantment.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Ser músic, és un orgull i una part molt important al municipi de Guadassuar, per a molts i moltes és
un estil de vida i la manera de guanyar-se la vida de manera professional.

76

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA XAXJ 4EN3 22MU 3ZRM

PUAM AYTO GUADASSUAR 21072022
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 76 de 233

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
2. Béns de Rellevància Local. (BRL)
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

•

Cementeri Municipal

•

Ximenera y Casa Comerge

•

Convent Hermanas Doctrina Cristiana. Actual Biblioteca
Antiga Casa-Palau d'estil gòtic valencià. Possiblement va ser una residència d'un comerciant
de la seda o d'un mercader. A principis del S.XX, per testament, va passar a les Monges per
a obrir escola de xiquets. Per això es coneix com el Convent de les Monges.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•

Els Forns de Calç

•

Ermita de San Roc

•

Espai de Protecció Arqueològica Alqueria. Nucli Urbà de Guadassuar

•

Espai de Protecció Arqueològica Alteret de Marinyet

•

Espai de Protecció Arqueològica Iglesia de San Vicente Màrtir

•

Espai de Protecció Arqueològica Puntal Demo

•

Espai de Protecció Arqueològica Vila Romana de la Font de la Garrofera

•

Espai de Protecció Arqueològica Vila Romana de la Font Roja

•

Fumeral de L' Hort de Comerge

•

Motor i Fumeral de Lledó o Vapor de la Tia Vicenta

•

Motor i Fumeral de Tortosa

•

Motor i Fumeral del Carrascal - Assegador de la Creu

•

Motor o Vapor de Jornet i Fumeral

•

Nucli històric Tradicional de Guadassuar

•

Retaule Ceràmic de la Sagrada Família, C/ San Jose 10

•

Retaule Ceràmic de la Sagrada Família, C/ Venerable Agustí 11

•

Retaule Ceràmic de la Verge del Carme
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Retaule Ceràmic de la Verge del Roser

•

Retaule Ceràmic de la Verge dels Desemparats

•

Retaule Ceràmic de la Verge dels Dolors

•

Retaule Ceràmic de Sant Cristòfol

•

Retaule Ceràmic de Sant Francesc d’Assis amb Crist Crucificat

•

Retaule Ceràmic de Sant Josep

•

Retaule Ceràmic de Sant Miquel

•

Retaule Ceràmic de Sant Rafael

•

Retaule Ceràmic de Sant Roc - Ermita de Sant Roc

•

Retaule Ceràmic de Sant Roc, C/ San
Roque 6

•

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Màrtir

•

Retaule Ceràmic de Santa Bàrbara

•

Retaule Ceràmic de Santa Llúcia

•

Retaule Ceràmic del Sant Crist de la Penya
- Ermita de Sant Roc

•

Retaule Ceràmic 1ª estació del Via Crucis

•

Torre del Borrero

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Comunicacions, Transports i Servicis
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Vies pecuàries
En el terme municipal de Guadassuar segons el catàleg de la GVA hi han 6 vies pecuàries publicat
al DOCV el 04/10/89 i aprovat el 08/09/1989 repartides de la següent manera:

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•

Canyada Reial de Castella 1.673 m.

•

Vereda de Sueca 1.737 m.

•

Vereda del Pollet 6.181 m.

•

Vereda de Guadassuar 8.692 m.

•

Vereda de Catadau a Alberic o del Camí de
Xàtiva 1.218 m.

•

Vereda de Ximot 6.194 m.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Ferrocarrils
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Guadassuar no compta amb estació pròpia de tren. L’estació més pròxima de rodalies la trobem en
el municipi veí d’Algemesí, que connecta la població amb la línia que va des de Valencia Nord fins
a Moixent, la qual es troba a 7 km del centre de Guadassuar. El trajecte és d’uns 15 minuts en cotxe
i uns 50 minuts caminant.
En l’Alcúdia tenim l’estació de metro, línia 1, línia que va des de Castelló fins a Bétera, està estació
es troba, a uns 4 quilometres des del centre de Guadassuar. El trajecte amb cotxe són uns 10
minuts i a peu 45 minuts.
Aquesta línia de metro que la gestiona FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) travessa el
terme de Guadassuar en la zona del Pla d’en Gamell, paral·lela a l’A7.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Vies de comunicació per carretera
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Les principals vies d’entrada a la població al nord-est són la carretera CV-523 (doble sentit) direcció
Algemesí que enllaça amb la CV-42. I també tenim la CV-522 (doble sentit) que enllaça en la CV525 a l’altura del Circuit de la Ribera al nord del terme municipal de Guadassuar.
Per l’autovia A-7 direcció Albacete-València eixida 373 que enllaça amb la CV-50, i en direcció
València-Albacete eixida 373 que enllaça en la CV-5230 (doble sentit).

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

L’actual CV-50 serveix
de circumval·lació per
fora del municipi, abans
l’actual CV-5230 el
Carrer Colom, era la
Travessia per creuar el
municipi, l’antiga
carretera C-3322.

Des de direcció Alzira s’arriba a la població des de la CV-50.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Autobús – Línia Alfarp – Hospital La Ribera (Alzira)
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Guadassuar

Hospital La
Ribera

Hospital La
Ribera

Guadassuar

07.47 h

08.10 h

09.15 h

09.30 h

10.47 h

11.10 h

13.10 h

13.25 h

15.47 h

16.10 h

18.15 h

18.30 h

La Juanita deixa de prestar el servei
La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha remés un escrit als
Ajuntaments de Catadau, Llombai, Alfarb, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Guadassuar i Alzira,
comunicant que el servei de la línia Catadau-Alzira finalitzarà el pròxim 30 de setembre, per
renúncia a prestar el servei de l’empresa concessionària.
El dia 30 de setembre 2015, l’autobús «La Juanita» va deixar de prestar el servei en tots els pobles.
El Servei està actualment exhaurit, com a concessió administrativa de la Conselleria de Mobilitat.
El servei és realitzat per Autobusos Bunyol.
https://www.bunyol.com/linea-alfarp-llombai-catadau-hospital-alzira/
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Assagadors i Camins del municipi
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•

Assagador del Pollet

•

Camí de la Mallada de les Cabres

•

Camí d'Albalat

•

Camí de la Marjal

•

Camí d'Alginet

•

Camí de la Mata

•

Camí d'Alzira

•

Camí de la Muntanya

•

Camí d'Antella

•

Camí de la Perola

•

Camí de Carlet

•

Camí de la Quitorra

•

Camí de Carlet a Tous i a la

•

Camí de la Serratella

•

Garrofera

•

Camí de la Terra Blanca

•

Camí de Fentina

•

Camí de Montortal

•

Camí de l'Anguilera

•

Camí de Tous a Alzira

•

Camí de la Casa de Requena

•

Camí de Tous i de la Mina

•

Camí de la Casa del Pi

•

Camí de Xàtiva

•

Camí de la Doctora

•

Camí del Cano

•

Camí de la Font del Pernil

•

Camí del Carrascal ( Carretera

•

Camí de la Font Roja

•

d'Alginet)

•

Camí de la Garrofera

•

Camí del Cementeri

• Camí del Molí de Genís
• Camí del Motor
• Camí dels Algepsars
• Camí dels Fondos
El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

• Camí dels Llauradors
• Camí dels Olivarons
• Camí Nou del Pont Estret
• Camí Prohibit el Pas
• Camí Vell de l'Alcúdia
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
i. Anàlisi ambiental i energètica
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

L'Anàlisi ambiental pretén identificar i avaluar tots els aspectes generats en el municipi i la gestió
que realitza l'Entitat Local en temes relacionats amb el medi ambient, així com les competències
que té sobre ell.
Guadassuar té habilitada la Línia Verda, que és una plataforma que inclou una sèrie de serveis per
a millorar la gestió municipal, la resolució d'incidències en la via pública i fomentar la comunicació
amb els ciutadans i la conscienciació i informació ambiental, entre altres utilitats.
Avantatges per a l'Ajuntament
•

Implica el ciutadà en la gestió activa
del municipi.

•

Aporta major transparència a la gestió
municipal enfront del ciutadà.

•
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Disposa d'una potent eina de gestió
per a l'eficaç resolució de les
incidències.

•

Facilita el control i la comunicació de
les companyies de serveis.

•

El municipi transmet una imatge
sostenible… camí de la Ciutat
Intel·ligent

•

Pertany al Pacte d’alcaldes PACES

Avantatges per a la ciutadania
• Participació activa en la millora de la seua
ciutat, podent informar dels desperfectes.
• Accés directe a informació mediambiental i
municipal d'alt valor.
• Resolució de qüestions i/o dubtes
mediambientals.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

• Disposar d'una línia directa de comunicació
amb els responsables municipals.
•

Fàcil d'utilitzar, intuïtiu i gratuït.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Guadassuar pertanys al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia – PACES.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible, document clau pel medi ambient i la sostenibilitat del
planeta, és el major moviment mundial de ciutats per l'acció local en clima i energia.
Els Signants del Pacte comparteixen una visió comuna per a 2050: accelerar la descarbonització
dels seus territoris, enfortir la seua capacitat per a adaptar-se als impactes ineludibles del canvi
climàtic i aconseguir que els seus ciutadans gaudisquen d'accés a una energia segura, sostenible i
assequible.
Les ciutats signants es comprometen a actuar per a recolzar la implantació de l'objectiu europeu de
reducció dels gasos d'efecte d'hivernacle en un 40% per a 2030 i l'adopció d'un enfocament comú
per a l'impuls de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Aigües
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El nitrat és un contaminant comú que es troba en l'aigua subterrània i que pot provocar efectes
nocius si es consumeix en alts nivells. El nitrat és inodor i incolor. Baixes concentracions de nitrat
són normals, però altes quantitats poden contaminar la nostra font d'aigua potable.
Guadassuar està en els municipis inclosos en el Decret 86/2018, de 22 de juny, del Consell, pel
qual es designa municipis com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües superficials i
subterrànies per nitrats procedents de fonts agràries.
Al sud-est del terme està l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Guadassuar- EDAR
El cabal del projecte és (m3/d): 1.750 amb una potència total instal·lada (kW): 70.
Dades de funcionament:
✓ Caudal (m3/dia):1.301
✓ Població Servida (he): 5.069

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

✓ Rendiments (%) SS:96
✓ DBO5:94
✓ DQO:91

Els processos que es realitzen per al
tractament de l’aigua són els següents:
➢ Pretractament: reixa de grossos i tamisat
➢ Tractament secundari: Ventilació prolongada, eliminació de nitrogen.
➢ Línia de fangs: Espessor per gravetat

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

➢ Deshidratació: Filtre

https://goo.gl/maps/Lqz3WHUczf2qf9wu8
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Incendis
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Pel que fa al Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana – PATFOR considera sols
hi ha perill d’incendi forestal en la vorera del riu Magre i tenim un risc mitjà-alt en la zona de La
Garrofera, amb perillositat greu i vulnerabilitat mitjana a la zona del Ximot i perillositat moderada i
vulnerabilitat molt alta a la zona de l’àrea recreativa de La Garrofera. Aquestes dues zones estan
delimitades segons el PATFOR com a terreny forestal estratègic encara que destaca que és de
caràcter informatiu i no vinculant.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Imatge extreta del visor cartogràfic de GVA

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Qualsevol incendi és un procés de combustió que es desenrotlla d'acord amb les regles físiques i
químiques que regeixen la transmissió de la calor i l'emissió de gasos combustibles (flama).
En l'incendi forestal aquestes regles es refereixen a: el contingut d'humitat del combustible mort
situat sobre el sòl del terreny que determina la quantitat de calor necessària per a arribar als 2000°,
temperatura a la qual aproximadament comença l'emissió de gasos combustibles. L'estructura de
les formes de vegetació que condiciona la transmissió de calor i la quantitat de combustible
disponible.
En Guadassuar el model de combustible que trobem a les zones de risc d’incendi són principalment
dos, un es el matoll dens però baix, mai superior a 0,6 metres, amb càrregues lleugeres de fullaraca
del mateix matoll, que contribueixen a propagar el foc amb vents dèbils. Focs d'intensitat moderada.
I l’altre és el matoll inflamable, de 0,6 a 2 metres d'altura, que propaga el foc baix els arbres.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

En aquesta zona de La Garrofera trobem dues Àrees tallafocs dels Plans de Demarcació Forestal
que travessen el terme municipal, una entra des del nord, pròxima al Camí de la Doctora i ix per la
Casa del Mellat i altra que s’uneix a esta que entra per la Font de la Garrofera i el Collado de la
Garrofera passant per Casa de Requena.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Guadassuar compta amb un pla local de prevenció d’incendis forestals. Té com a finalitat. Disminuir
la probabilitat que es produïsca un incendi. Minimitzar els temps de detecció i resposta dels mitjans
d’extinció. Disminuir la perillositat de l’incendi forestal una vegada produït.

http://www.guadassuar.es/Ficheros/medi/PLPIF.pdf
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Llistat d’incendis registrats en els últims anys
ANY

LLOC

DIA

CAUSA

SUPERFICIE Ha
CREMADA

2018

Barranc de La Garrofera

1/6

Raig

0,0101

2017

Barranc de La Garrofera

11/3

Intencionada

1,2700

2017

Mallada de les Cabres

25/4

Intencionada

0,0100

2016

Mallada de les Cabres

7/7

Intencionada

0,5000

2016

Barranc de La Garrofera

1/6

Intencionada

0,2900

2014

Paratge Toconar

24/7

Intencionada

0,4800

2014

Rambla de la Senyora

19/3

Negligència

1,4000

També disposa d’un pla local de cremes aprovat.

https://prevencionincendiosgva.es/ViewPDF/Show?name=Resumen_PLQ.pdf&urlfile=%2FDocuments%2Fplanes_quema%2F46%2FPLQ461398%
2FResumen_PLQ.pdf
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Qualitat de l’aire
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Guadassuar està situada a la ZONA ES1009:
La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, a través de les diferents
estacions que la componen, realitza mesuraments en continu de diferents paràmetres contaminants
com el diòxid de sofre (SO2), partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10, 2.5 i 1 micres
(PM10, PM2.5, PM1), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (*CO) i ozó (O3).
També es du a terme l'anàlisi de metalls com l'Arsènic, Níquel, Cadmi i Plom en la fracció PM10,
així com del benzo(a) piré i altres hidrocarburs aromàtics policíclics.
Tots els valors estadístics van associats al percentatge de dades vàlides obtingudes per
a aquests contaminants durant l'any 2019. Així mateix, les dades d'ozó van acompanyats dels anys
que participen en l'avaluació, d'acord amb l'apartat de criteris d'agregació i càlcul de l'annex I del
Reial decret 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

La Diputació de València ha instal·lat una estació meteorològica, un mesurador de la qualitat de
l’aire i un mesurador de traçabilitat, connectat a la xarxa Sentilo de la Diputació de València (Smart
city Connecta València). Al CEIP Balmes també ha instal·lat un mesurador de traçabilitat.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

La Diputació de València ha instal·lat una estació meteorològica, un mesurador de la qualitat de
l’aire i un mesurador de traçabilitat, connectat a la xarxa Sentilo de la Diputació de València (Smart
City Connecta València). Al CEIP Balmes també ha instal·lat un mesurador de traçabilitat.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Contaminació acústica
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Segons la Llei del Soroll (37/2003, de 17 de novembre) la contaminació acústica es defineix com la
presència en l'ambient de sorolls o vibracions, qualsevol que siga l'emissor acústic que els origina,
que impliquen molèstia, risc o mal per a les persones, per al desenvolupament de les seues
activitats o per als béns de qualsevol naturalesa, o que causen efectes significatius sobre el medi
ambient.
El tipus de soroll característic de les ciutats, i els seus nivells més freqüents difícilment poden causar
efectes sobre el sistema auditiu, encara que si està relacionat amb altres tipus d'efectes perjudicials
per a la salut. Els últims estudis mostren com l'exposició al soroll pot ser un factor a considerar en
casos d'estrés o insomni.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Els estudis realitzats sobre contaminació acústica a la Comunitat Valenciana evidencien l'existència
d'uns nivells de soroll per damunt dels valors recomanats pels organismes internacionals i en
particular per la Unió Europea, al superar els 65 dB(A) de nivell equivalent diürn i els 55 dB(A) durant
el període nocturn. Encara que els resultats indiquen que les ciutats grans són més sorolloses que
les xicotetes, mostren també, sense cap dubte, que la contaminació acústica és un fenomen
generalitzat en totes les zones urbanes, i que constitueix un problema mediambiental important en
el nostre territori.
Guadassuar no està en l’obligació, ja que no té més de 20.000 habitants de tindre un PAM (Pla
Acústic Municipal)

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Per altra banda Guadassuar no està declarada com a ZAS (Zona acústicament saturada).
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Pel que fa al soroll de carreteres, la més pròxima al nucli urbà és la CV-50 situada al sud del poble
i pertany als mapes estratègics de soroll de grans eixos viaris de la Comunitat Valenciana - 3a fase.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Imatges extretes del visor cartogràfic de GVA
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Segons l’estudi al polígon industrial li arriba un LN de 50-55 Db (decibels) i al nucli urbà arriba un
soroll per davall dels 50 dB. Es defineix Ln o Lnit com índex de soroll nit, que és l'índex de soroll
corresponent a l'alteració del somni, expressat en decibels (dB) i definit com el nivell sonor mitjà a
llarg termini ponderat A. Definit en la norma ISO 1996-2: 1987, determinat al llarg de tots els
períodes de nit d'un any, segons el Reial decret 1513/2005 del BOE 301 del 17/12/2005.
I com a LD al polígon uns 55-59 dB i al nucli urbà no està afectat excepte a una xicoteta zona
pegada al polígon. Es defineix Ld o Ldia com índex de soroll dia, que és l'índex de soroll associat a
la molèstia durant el període dia, expressat en decibels (dB) i definit com el nivell sonor mitjà a llarg
termini ponderat A. Definit en la norma ISO 1996-2: 1987, determinat al llarg de tots els períodes
de dia d'un any, segons el Reial decret 1513/2005 del BOE 301 del 17/12/2005
Vegem que a l’àmbit de contaminació acústica Guadassuar es troba en una bona situació.
Circuit de La Ribera

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Són varies els conflictes que s’han creat entre la propietat del circuit i alguns veïns, i que influïes
col·lateralment a l’Ajuntament de Guadassuar, que es limita a fer complir la llei, basada en la LOTUP
- Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Hui dia el circuit
està tancat i no registra activitat.
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Residus urbans
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

En les zones urbanes es generen diferents tipus de residus, com els produïts en les llars, els
comerços o les oficines. Aquests són anomenats residus urbans i dia rere dia estem en contacte
amb ells.
Els residus sòlids urbans (RSU) són les deixalles que es produeixen en diferents àrees de les
ciutats. Els enderrocs, pertanyents a aquest grup de residus, són aquells generats en els domicilis
particulars, comerços, oficines i serveis. Per tant, són classificats com a residus no perillosos.
És podem classificar en:
•

•

Metalls (llandes de conserva o pots)

•

Fustes (mobles)

•

Paper i cartó (periòdics, revistes,
embalatges, caixes o envasos)

•

Tèxtils (roba o elements decoratius de la
llar)

•

Plàstic (botelles, bosses o embalatges)

•

Altres residus de composició variada

•

Vidre (botelles o flascons)

SEGELL
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

Matèria orgànica (restes d'aliments o
jardineria)

En Guadassuar el Consorci Ribera i Valldigna (CRiV) s'encarrega dels serveis relacionats amb la
gestió de residus domèstics i de la xarxa d'Ecoparcs.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

A continuació amb les dades facilitades pel Consorci Ribera i Valldigna veurem dades de residus
del municipi.

Gràfic d’elaboració pròpia amb dades del Consorci de Residus
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Observem que les tones de residus mesclats domèstics que arriben fins al consorci van en
tendència a l’alça.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Gràfic d’elaboració pròpia amb dades del Consorci de Residus

Segons les dades de reciclatge del consorci s’observa que el reciclatge d’envasos lleugers i vidre
van en augment, més concretament el de vidre creix d’una manera exponencial any rere any i els
envasos lleugers tenen una pujada més escalonada. El de paper i cartó va en una tendència a la
baixa.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

A continuació vegem el mapa de contenidors d’Oli, Envasos, Paper, Roba, RSU i Vidre.

96

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA XAXJ 4EN3 22MU 3ZRM

PUAM AYTO GUADASSUAR 21072022
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 96 de 233

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PLANTA TRACTAMENT DE RESIDUS
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Referent en el territori valencià en matèria de residus, és la planta de Guadassuar, ací
s’encarreguen del tractament dels residus que genera el Consorci. Prop de l’autovia l’A-7, la
gestiona el Consorci Ribera i Valldigna. Planta de tractament amb la més moderna tecnologia al
servei del reciclatge, on van a parar els residus generats per les comarques de La Ribera Alta, La
Ribera Baixa i La Safor. Una instal·lació neta, sense males olors, que lluiten per capgirar l’opinió
desfavorable que sobre la seua activitat sol tindre una part de la societat.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

La Planta de Guadassuar s’inaugurà en juliol de 2016, i en novembre ja assolia una producció del
120%. Tracta entre 400 i 500 tones diàries de fem de dilluns a diumenge, amb dos torns productius
de nit i matí, i un torn de manteniment que és de vesprada. Al voltant de 55 treballadors directes
treballen en aquesta instal·lació, als que s’han de sumar els indirectes com els xicotets comerços,
que proveeixen a la planta d’aigua o electricitat entre d’altres.
La Planta minimitza les olors que desprenen els residus i generen llocs de treball de qualitat, a més
d’una bonificació en els impostos del fem. I és important entendre la necessitat d’aquestes indústries
del reciclatge.
Guadassuar aprova per unanimitat la nova ubicació per a l'abocador.
Guadassuar ha fet un pas més per a albergar l'abocador del Consorci Ribera i Valldigna en el seu
terme municipal.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

En un ple extraordinari s'aprovava amb els vots favorables de tots els grups que conformen la
corporació ratificar la proposta de situar la futura planta de residus en la nova zona assenyalada
per l'informe de l'Institut Geològic i Miner.
S'avança així un poc més en els tràmits per al futur abocador, encara que ara s'hauran de realitzar
les proves en el terreny per a confirmar que es compleixen els requisits mediambientals abans de
prendre una decisió definitiva.
Guadassuar era l'única opció voluntària que hi havia, ara s'hauran de fer els tastos i ja es decidirà
més endavant.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

El consistori va realitzar una enquesta per a conéixer l'opinió dels veïns sobre albergar l'abocador i
el 68% dels participants es va mostrar a favor.
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Eficiència energètica i estalvi energètic
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Les principals despeses en matèria energètica que trobem són l’electricitat, aigua, gas i
combustibles fòssils (gasolina o gasoil per als vehicles o motors municipals).
Dins del PACES (Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible), Guadassuar té un Pla de Mitigació
en el que s’han de dur a terme vàries accions per millorar l’eficiència energètica, mitigar l’impacte
mediambiental i aconseguir els objectius del PACES.
A continuació indicarem els punts fonamentals i les accions a dur a terme en cada un d’ells.
Equipaments i instal·lacions.
• Gestor energètic municipal.
• Auditories energètiques en edificis municipals.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

• Programa 50/50.
• Canvi d’il·luminació interior per altre més eficient en edificis municipals.
• Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
• Conscienciació i sensibilització d’empleats municipals
• Publicació de consums d’equipaments municipals.
• Contractació amb criteris mediambientals i d’eficiència energètica i compres eficients.

Enllumenament públic.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

• Substitució de lluminàries per altres més eficients (Ja fet en 2013).
• Instal·lació de sistemes de telecomandament i control en els quadres d’enllumenament
públic.
Transport públic i municipal.
• Cursos de conducció eficient.
• Substitució de vehicles per altres més eficients.
Sector domèstic.
•

Campanyes de sensibilització per a la ciutadania vinculades a la renovació de bombetes,
electrodomèstics, millora dels aïllaments i compra d’energia verda.

•

Fomentar el canvi de calderes de gasoil per calderes de biomassa.

•

Diversificació a gas natural.

•

Bonificacions fiscals en llicencies d’obra per a millores de l’eficiència energètica.
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Sector serveis.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

•

Promoure l’adhesió de les empreses al projecte “Green Commerce”.

Transport privat i comercial.
•

Renovació del parc mòbil i foment a vehicles que utilitzen combustibles no convencionals.

•

Xarxa de punts de recàrrega vehicles elèctrics.

•

Fomentar la mobilitat urbana sostenible.

Sector indústria.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•

Donar suport a la substitució d’instal·lacions consumidores d’energia per altres més eficients.

•

Promocionar l’ús de la cogeneració

Producció local d’energia.
•

Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum.

Algunes de les mesures ja adoptades per l’Ajuntament en aquest aspecte són les següents:
•

Bonificació per als vehicles no contaminants; 50% per a híbrids i 75% per a elèctrics.

•

Instal·lació del nou enllumenament LED del municipi i polígon.

•

Es revisen carències en l’enllumenament i es fa un projecte per `posar més punts de llum on
faça falta

•

Adquisició d’un camió híbrid (elèctric i dièsel) per al departament de carrers i jardins.

•

Es va realitzar una campanya anomenada Nadal +Sostenible amb consell per reduir
l’impacte ambiental.

Guadassuar va rebre del Pla Reacciona de la Diputació un total de 46.103,51 € del Pressupost de
2020, tant en projectes de gestió forestal; de compra de vehicles elèctrics i punts de recàrrega; com
per a la implantació del programa d'educació ambiental 50/50.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PACES – RESUM DEL PLA DE MITIGACIÓ
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Pel que fa a la certificació energètica dels edificis municipals el certificat és un document, subscrit
per un tècnic competent i que conté informació sobre les característiques energètiques de l'edifici o
unitat de l'edifici com la seua qualificació energètica.
I la qualificació és una mesura de l'eficiència energètica d'un edifici o part d'ell, que es mesura
mitjançant un mètode determinat i s'expressa a través d'una sèrie d'indicadors energètics. Això dona
lloc a una nova definició, la de l'etiqueta que correspon al distintiu d'escala de lletres i colors que se
sol associar amb aquest procés.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

En el mateix informe de certificació venen les mesures més importants que s’han de dur a terme
perquè l’edifici millore en certificació energètica.
Algunes de les accions que es poden dur a terme en matèria d’eficiència energètica i com a
conseqüència d’estalvi en la factura de la llum poden ser la instal·lació de plaques solars, canviar
la il·luminació per bombetes LEDs, substitució de tancaments exteriors, limitació i control de les
temperatures als aires a condicionats o climatitzadors.
Des de l'1 de juny de 2013 per a edificis públics existents de superfície superior a 500 m2.
Des del 09.07.2015 quan la superfície útil total siga superior a 250 m2.
Des del 15.12.2015 quan la superfície útil total siga superior a 250 m2 i estiga en règim
d'arrendament.
Edificis de nova construcció des de l'1 de novembre de 2007 per a edificis de nova construcció.
L’ajuntament ha adquirit un vehicle 100% elèctric amb una autonomia d’uns 500 km per a la policia
local, dotat amb desfibril·lador. El punt de càrrega està instal·lat a l’aparcament subterrani
municipal. A més a més, també compta amb una bicicleta elèctrica i 2 patinets elèctrics per als
desplaçaments del funcionariat municipal de l’ajuntament.
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
CENTRE DE DIA

FIRMAT PER

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
ii. Anàlisi Educativa, Sociocultural i Esportiva
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

ANÀLISI EDUCATIVA.
Les polítiques educatives municipals han de veure amb la implementació de projectes educatius,
de planificació, plans per a la millora de l'èxit escolar, programes per a la transició escola – treball.
Avançar cap a un municipi educador, implica reforçar els poders i recursos educatius, des de
l'escola d'educació infantil fins a la formació de persones adultes i activitats per a la gent major, i
l’esforç per a la construcció d'un municipi per a tots.
L'educació gestionada pels ajuntaments, ha de contribuir al desenvolupament personal i l'evolució
social, buscant la felicitat de les persones en el seu entorn i unes societats més cohesionades i
justes. L’educació és un dels millors instruments per a afavorir la igualtat d'oportunitats i vertebrar
la cohesió social.

L’objectiu de l’ajuntament deu ser el d’identificar les necessitats socioeducatives del municipi;
elaborar un pla estratègic de desenvolupament educatiu, comprometre a la comunitat educativa, les
organitzacions educatives i definir un pla.
Aquests propòsits haurien de concretar-se en la pràctica mitjançant actuacions municipals en
resposta a les necessitats educatives, des de la participació i la incorporació de mecanismes
d'autorevisió.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Per a això, es requereix compartir valors i preocupacions amb l'altre; generar compromisos. Suposa
això dotar-se d'estructures participatives i democràtiques per a fer possible la col·laboració al voltant
de l'educació.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
CENTRES EDUCATIUS A GUADASSUAR
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
COL·LEGI D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA BALMES
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

http://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general?viewUrl162652993=/abc/i_guiadecentros/es/centro.asp&codi=46004577#

Públic, depenent de la Conselleria d’Educació i de l’Ajuntament de Guadassuar i ofereix
escolarització de l’alumnat del Segon cicle d’Educació Infantil i de Primària. Està ubicat a l’avinguda
Diputació, 63. El col·legi compta amb la següent estructura: Direcció, Claustre, Consell Escolar,
AMPA i Associació d’antics alumnes. Esta considerat com un centre Plurilingüe, TIC i Intel·ligent ,
així com Promotor de la Salut.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

CENTRE PUBLIC DE FORMACIÓ BASICA DE PERSONES ADULTES

Pública i depenent de la Conselleria d’Educació i de l’Ajuntament de Guadassuar, ofereix
ensenyament Graduat en Secundària, Formació Bàsica Primer Cicle i Coneixements de Valencià
(Nivell B1, C1 i C2). Està ubicada al carrer Pare Efrén. Compta amb la següent estructura: Direcció
(que fa a la vegada de mestre en tots els nivells).
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDARIA SANT FRANCESC
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

http://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consultageneral?viewUrl162652993=/abc/i_guiadecentros/es/centro.asp&codi=46004553

Concertat, és un dels col·legis Diocesans de València, és un Centres d’Educació Catòlica
d’Iniciativa Social depenent de la Parròquia Sant Vicent Màrtir de Guadassuar, el seu titular és el
Rector del poble, al tractar-se d’un centre concertat té conveni amb la Conselleria d’Educació,
ofereix escolarització del Primer i Segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació
Secundària Obligatòria. El col·legi compta amb la següent estructura: Direcció, Claustre, Consell
Escolar, AMPA, Associació d’antics alumnes i la Pastoral.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE PRADA

http://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general?viewUrl162652993=/abc/i_guiadecentros/es/centro.asp&codi=46026184

Pública i ofereix escolarització de l’alumnat del Primer cicle d’Educació Infantil. Està ubicada al
carrer Pare Estanislao, 23. L’escola compta amb la següent estructura: Direcció, Claustre, Consell
Escolar i AMPA
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
ESCOLA DE MUSICA UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

http://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general?viewUrl162652993=/abc/i_guiadecentros/es/centro.asp&codi=46019635

SENTIR – CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ MUSICAL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Educació músic integral d'estimulació primerenca (des dels 3 anys d'edat)
amb el prestigiós Mètode Suzuki. Amb més de 10 anys d'experiència.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

http://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general?viewUrl162652993=/abc/i_guiadecentros/es/centro.asp&codi=46022142

Públic, depenent de la Conselleria d’Educació i de Diputació, ofereix l’escolarització d’Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat (Ciències i Humanitats i Ciències Socials), Cicles Formatius
(Grau Mitja d’Activitats Fisicoesportives en Medi Natural) i ensenyament de Règim Especial (Tècnic
Esportiu en Salvament i Socorrisme). Està ubicat al carrer Carlet, s/n. L’institut compta amb la
següent estructura: Direcció, Claustre, Consell Escolar, AMPA i Associació d’antics alumnes. L’IES
compta amb concerts amb empreses dels diferents sectors per a la realització de pràctiques i a més
a més ofereix la possibilitat de realitzar les FCT en un país europeu mitjançant beques ERASMUS+.
El 24 de setembre de 2019 es va presentar a l’IES
Didín Puig la maqueta de l’ampliació del centre
educatiu que eliminarà les aules prefabricades.
La maqueta estarà a l’IES Didín Puig perquè
l’alumnat observem el projecte de la pròxima
construcció.
Una obra amb un pressupost de 2.131.000 € del Pla
Edificant que solucionarà la situació que tenen al
centre, està preparant-se la Licitació.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
L'activista cultural Didín Puig dona nom a l'Institut d'Educació
Secundària (IES) de Guadassuar (València), la localitat natal
d'aquesta periodista i professora, la primera docent dona de
llengua valenciana en època franquista.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica
aquest dimarts la resolució de 25 d'octubre de 2021 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'atribueix la
denominació específica de Didín Puig (1927-2019) a l'institut de
Guadassuar.
El Consell Escolar de l'IES, en sessió celebrada el 14 de
setembre de 2021, va aprovar per unanimitat sol·licitar la
denominació específica de Didín Puig. Prèviament, el Ple de
l'Ajuntament de Guadassuar, en sessió ordinària celebrada el 29
de juliol de 2021, va aprovar per unanimitat proposar el nom.
En el seu acord fa constar la seua intenció de promoure el nom
d'una dona "que ha destacat en diverses disciplines, com a
reconeixement de la seua aportació en diferents camps del saber i en els grans esdeveniments,
amb l'objectiu d'augmentar el nombre de centres amb noms femenins i donar valor a la tasca de les
dones, en aquest cas el de Càndida Puig i Grau, coneguda com a Didín Puig".
.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Eficiència Energètica dels Centres Educatius.
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El Centres que hi ha a la parcel·la disposen de la mateixa Referència Cadastral, però disposen de
tres Certificats Energètics diferents.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Les propostes per a PUAM de Guadassuar fetes pel professorat i alumnat dels centres educatius
de Guadassuar:
GENERALS MUNICIPI.
• Carril bici al poble
• Carrils bici-peatonals per a connectar Guadassuar amb els pobles veïns (Algemesí, l’Alcúdia,
Alzira...)
• Creació de carrers amb preferència per als ciclistes i als vianants.
• Millorar els senyals pintades a terra.
• Formació per a l’alumnat i professorat en referència a utilització de bici i/o patinet en espais urbans.
• Campanyes de foment i sensibilització en l’ús de la bici i vehicles no contaminants.
• A la zona d’oci de la Garrofera marcar rutes o recorreguts senzills ben senyalitzats, amb taulers
informatius de flora i fauna.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

• Més punts de reciclatge i posar contenidors de residus orgànics.
• Més parcs per a gossos.
• Arreglar i millorar la Skate Park.
• Arreglar els forats de la Gran Via causats pels arbres, millorar els bancs i posar més papereres.
• Millorar l’asfaltat dels carrers.
• Guia botànica de les places i jardins de Guadassuar.
• Prolongació del carrer posterior als centres Balmes, Prada i IES per a millorar l’accés i evitar
bloquejos en hores punta a l’Avinguda Diputació.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

• Completar les circumval·lacions a Guadassuar (Gran Via, Avinguda de la Diputació, Ronda de les
Danses i polígon industrial) per millorar els accessos a totes les parts del casc urbà sense necessitat
de passar pel centre històric.
• Construcció d’una vertadera circumval·lació a Guadassuar que connecte les carreteres d’Algemesí
i Alginet amb la rotonda de l’Alcúdia que permetria enllaçar amb l’autovia Alzira-l’Alcúdia.
• Augmentar les zones peatonals i places per a que els xiquets i xiquetes puguen jugar al carrer
sense perill, millorant a més els jocs infantils.
• Fomentar el consum de productes ecològics i de proximitat, per exemple fent un mercat local
mensual on es puga vendre el que es produeix als nostres horts.
• Millorar el manteniment i neteja de les places, procurar que les fonts funcionen i, si els xiquets o
xiquetes no ho cuiden, avisar a les famílies.
• Fer un club d’agricultura.
• Fer una canxa de bàsquet oberta a l’ús de totes i tots.
• Ampliar l’oferta d’activitats culturals (música, teatre...)
• A la plaça de la Llibertat posar en funcionament la font.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
ACCESSOS ALS CENTRES
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

• Definir rutes segures a l’escola amb marques al paviment.
• Carril bici pel poble que aplegue al centre i als lloc de més ús dels xiquets/es.
EDIFICI BALMES
• Millorar el manteniment de l’edifici del CEIP Balmes: pintura espais interiors (aules i corredors) i
exteriors.
• Reparació de clevills al pavelló d’Educació Infantil que provoquen goteres.
• Reparació del paviment interior d’algunes aules d’Educació Infantil.
• Reparació i manteniment d’aseos.
• Arreglar aixetes i secamans a les instal·lacions de l’escola
• Pintar la tanca exterior de l’escola i les reixes exteriors

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

• Poda d’arbres del centre realitzada per experts on es controle el moment adient per garantir el
màxim d’ombra durant el curs. A més caldria posar-ne rec per degoteig.
• Dotar de més arbres el centre per ampliar les zones verdes i poder gaudir de millors temperatures
a l’exterior dels edificis.
• Rodejar les pistes amb plantes per evitar l’entrada de pedres i amb això la disminució d’accidents
en elles.
• Prolongar la porxada coberta del pati a tota la façana de l’edifici de primària que dona al pati
principal.
• Construir taules de ping-pong.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

• Tapar amb sostre una pista poliesportiva per a afavorir un major ús, tenir espai els dies de pluja,
evitar l’exposició prolongada de l’alumnat al sol.
• Annexionar els parcs que hi ha a la part davantera del centre per tal de poder fer-ne ús d’aquest
espai. Una manera seria que quedara parcialment tancat (per la zona que dona accés directe a
l’avinguda) així aportaria seguretat en el seu ús, tant per a escolars com per a famílies.
• Buscar la manera d’aconseguir ubicar una paret o mini frontó al centre per tal de suplir mancances.
Els centres més actuals estan dotats de minitrinquets per poder treballar la pilota valenciana amb
condicions (contingut obligatori al currículum d’Educació Física).
• Posar plaques fotovoltaiques a l’escola
• Compostadora per a l’hortet escolar
• Arreglar les fonts del pati.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Altres projectes educatius i socioculturals del municipi son els que es porten a terme al Punt Jove,
a l’edifici Multiusos al carrer Major 90 vora al Ravalet, el qual disposa d’un Tècnic de Joventut
excel·lent per a aquesta comesa. Es necessita atraure l’atenció dels joves i que puguen aprofitar-lo
com a Centre d’Informació Juvenil i espai d’encontre i de participació per a la joventut de
Guadassuar.
L’espai ajuda a informar-se i participar en tot tipus d’esdeveniments, inclosos alguns d’acordats amb
la Biblioteca de Guadassuar, concursos literaris, promocionar clubs de lectura o d’escacs,
matriculacions profitoses en llengües o cicles formatius, sol·licitud de beques, carnet jove, laboratori
d’idees, xarrades sobre salut sexual, activitats d’oci, tallers, fòrums, fer exposicions com la de
sensibilitzar i conscienciar la joventut sobre la importància de conèixer i saber detectar la violència
de gènere de la mà de l’IVAJ, al que està adscrit, amb gran acollida per part dels centres educatius,
sobretot IES Guadassuar i Col·legi Sant Francesc i, com no, fomenta les campanyes cíviques,
participació ciutadana amb les associacions culturals, socials o esportives, comarcals, a més del
lideratge responsable.
Promociona l’esport que pot oferir la nostra localitat, indicant els diferents clubs als quals, xics i
xiques es poden adscriure, doncs hi ha una oferta variada tant a l’àmbit d’esports individuals com
en equip.
Digitalment està present a les xarxes socials d’Instagram i Facebook.
Està dotat amb mobiliari còmode en un espai agradable i accessible, amb jocs de taula, analògics i
digitals, material audiovisual i horari adequat a les possibilitats.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

La idea és augmentar la participació de la joventut de Guadassuar al tall que vagen coneguen
aquest servei municipal, per canalitzar adequadament les inquietuds d’aquesta part tan important
de la societat.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
ANÀLISI SOCIAL
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

L'aspecte social forma part de la vida en societat.
Les característiques socials de cada societat són diferents i particulars. Les institucions, les normes,
les formes de comportament permeten diferenciar a cada societat de la resta.
Tot allò que tinga lloc en una societat i involucre a les persones com a part d'un grup social i que
influïsca en la seua vida comunitària pot considerar-se un aspecte social. De la mateixa manera la
interacció de les persones entre si, amb altres societats i amb el mitjà en què viuen contribueixen a
anar formant la seua societat.
Aquesta interacció entre les persones de la que parlem, a escala municipal la trobem al dia a dia,
en l’àmbit social, esportiu, cultural, etc. Eu trobem en forma d’associacions, que comparteixen un
mateix espai i context.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Una altra manera de fomentar la participació és que l’Ajuntament tinga una relació permanent amb
les diferents associacions del municipi, en Guadassuar hi ha una gran quantitat d’associacions. Són
d’àmbits diversos; socials, esportives, culturals, festeres, de dones, de majors, alumnes, pares i
mares d’alumnes, empresarials, etc.

Associacions socials:
•

Associació d’Ajuda a persones Saharauis

•

AGUAFA (Associació d’amics i familiars de persones amb Alzheimer)

•

Niños con cáncer ASPANION

•

Asociación Española contra el cáncer

•

Asociación Cáritas local

•

Dahak La Ribera

•

Associació de Jubilats

Les associacions socials naixen normalment per un problema que no està totalment resolt en la
societat o que té manques per part de les administracions públiques. Del problema sorgeix la idea
i la necessitat de fer alguna acció per a resoldre eixa mancança social, després es materialitza en
una associació per a poder aportar solucions que no acaben d'arribar per part d'altres estaments.
El que fa falta són persones, persones amb l'actitud i voluntat de canviar les coses dins del marc
establert.
Estan dedicades a combatre malalties, fer la vida més còmoda a persones amb alguna malaltia i
ajudar-les a tindre una vida el més normal possible. Ajudar a persones amb pocs recursos
econòmics a tindre una vida digna. Aquestes associacions posen de manifest la solidaritat de la
ciutadania de Guadassuar.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
Associacions esportives:
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

•

Club de Pilota Valenciana de Guadassuar

•

Club Atletisme Guadassuar Maskokotas

•

Club Basquet Guadassuar

•

Club Ciclista de Guadassuar

•

Club Frontenis Guadassuar

•

Club futbol veterans Guadassuar

•

Club Gimnasia Rítmica Guadassuar

•

Club Triatló Guadassuar

•

Club Columbicultura Guadassuar

•

Guadassuar Club de Futbol

•

Club Gimnasia rítmica Vila de Guadassuar

•

Club Karate Kihon Guadassuar

•

Societat Caçadors El Mirlo

Les associacions esportives són fonamentals per al foment de l’esport en totes les edats. També
per mantindre vius esports que no són per al gran públic, esports minoritaris o arrelats a una terra.
En Guadassuar tenim un gran ventall d’elles. Posen de manifest l’amor a l’esport per part de la
ciutadania.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Associacions culturals i festeres:
•

Amics de les Danses de Guadassuar

•

Coral Polifònica Mestre Llorenç Ruiz

•

Falla La Barraca

•

Junta Central Confraries Guadassuar

•

Torxa Teatre

•

Assoc. De Dolçaina i Tabal

•

Societat Unión Musical Santa Cecilia

•

Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Guadassuar

•

Cofradia Jesús Nazareno

•

Confraria Oració de l’hort

•

Festers de Sant Vicent i Festeres de la Divina Aurora

•

Festeres de l’Assumpció

•

Festers Sant Roc Guadassuar

•

Confraria Sant Sepulcre

•

Cofradia de las Siete Palabras
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•

Cofradia Virgen de los Dolores

•

Orfeó Musikus

•

Muixeranga La Carabassota

•

GUADART

•

Grup de Danses Bolero de Guadassuar

•

Guadassuar per la república

•

Associació Música Antiga La Dispersione

•

Grupo de Restauración Muebles

Aquestes associacions de Guadassuar tenen com a finalitat principal la difusió de la cultura, les
festes i les tradicions autòctones així com conservar el patrimoni artístic, festiu i cultural. La majoria
de les associacions van lligades a festes del municipi. Però també tenim associacions musicals i
per descomptat la de les Danses, que és un Bé d’Interés Cultural.
Associacions de dones:
•

Veu de Dones

•

Escola de Boixets

•

Mestresses de casa i consumidores TYRIUS

Són associacions compromeses amb aconseguir la igualtat de gènere, el desenvolupament
sustentable i la realització dels drets humans de les dones, a banda d’assistir o realitzar actes
culturals i recreatius per salvaguardar les tradicions i les artesanies tradicionals.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Associacions de majors, alumnes, pares i mares d’alumnes, empresarials:
•

AGUCOS - Associació de Comerços i xicotetes empreses de Guadassuar

•

AMPA CEIP Balmes

•

AMPA IES Dídin Puig

•

Exadebal (Associació d'Exalumnes del C.E.I.P. Balmes de Guadassuar)

•

Asoc. Jubilados y Pensionistas

•

AMPA Col·legi Sant Francesc

•

AMPA Prada

Gràcies a la interacció de l'Ajuntament en cada una de les diferents associacions i fent-les participar
es poden extraure les necessitats de cada una d’elles en matèria d'educació i col·laborant entre ells
poder traure projectes avant com jornades, tallers, xarrades, etc.
L’Ajuntament deu col·laborar cedint espais i equips, per mitjà de subvencions, informant a les
associacions de totes les ajudes que poden rebre, de fer arribar a la resta de la població els plans,
activitats o problemes que poden tindre i que la resta de la ciutadania s’informen, ajuden o
s’unisquen a elles.
Les associacions poden col·laborar en els ajuntaments informant de tots els actes que van a
realitzar i demanant a l'ajuntament i al seu equip que col·labore i formen part dels esdeveniments
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que es puguen dur a terme. Donant informació de la quantitat de gent que són, els problemes que
tenen, necessitats, tota està informació li dona a l'ajuntament ferramenta per saber que interessa
més a la ciutadania.
En definitiva, estar en permanent comunicació perquè la relació siga fluida i en el temps siga una
via per fer actes i esdeveniments amb cada volta més participació i amb més idees de la ciutadania
que veu reflectides les seues idees en els actes al seu poble. Tot açò desenvolupa una cultura
col·lectiva i sentiment de pertinència i educa a la societat a ser oberta i participativa.
En resum, podem vore a través de les seues associacions el tipus de societat que trobem a
Guadassuar. Una societat solidària, inclusiva, preocupada pels seus majors, amb dones que
reivindiquen els seus drets, una ciutadania que porta l’esport per bandera i que respecta i difon les
seues tradicions i costums.
ANÀLISI FESTES I TRADICIONS

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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Una altra rama important d’anàlisi de l’àrea de festes, Guadassuar té una gran mostra de festes que
exposem a continuació:
Cavalcada dels Reis Mags, a primeries de gener, que va guanyant en participació de festers i
festeres, d’associacions culturals i esportives, assolint un lluïment important que va prenent vida
pròpia i estima entre les famílies per l’enlluernament que dona a xiquetes i xiquets, complementada
com totes les festes per l’Ajuntament.
La festa gran de l'hivern és el 22 de gener, en honor de Sant Vicent Màrtir, patró de Guadassuar,
que se celebra la tradicional Fira de Sant Vicent o Porrat de Sant Vicent, o simplement Fira de
Guadassuar. La vespra, 21 de gener, té lloc la cavalcada de la Repartició de la Carn, costum
d'origen medieval i on participa una nombrosa cercavila encapçalada pels gegants i cabuts, el ball
del Bolero de Guadassuar, la muixeranga ‘la Carabassota’, carrosses i veïnat que se suma a l’acte
on es reparteix entre el públic, entre altres coses, dolços tradicionals i mistela. I abans, l'antevespra,
el dia 20 de gener, s'anuncia la festa amb el Toc del Retorn, un toc manual de campanes que havia
desaparegut i es va restaurar per la Fira de l'any 2004. El dia 23 de gener se celebra el dia de la
Divina Aurora que comença amb el destacat rosari de l’aurora a la matinada, i que acaba amb una
xocolatada per a tot el públic assistent.
Al febrer les festes de Sant Blai i menjar-se el rotllo a qualsevol dels paratges naturals que pretenem
formalitzar oficialment perquè han sigut els de ‘tota la vida’, El Cano, El Pi Redó, La Garrofera, i
potencien el consum de productes locals i tradicionals, fomentant a la vegada la vida sana de
passejar a peu o amb bici, en companyia d’amistats o família redescobrint la natura, descartant
festes comercials vingudes de fora.
La festa de les falles està representada en el poble de Guadassuar amb la comissió local de la Falla
la Barraca des de 2005 que va recuperar l’essència fallera després que les dos comissions falleres
desaparegueren molts anys abans. Els fallers i falleres porten la festa fallera als carrers de
Guadassuar durant el mes de març, però també són una associació que participa en la majoria
d’actes que se celebren al llarg de tot l’any.
Entre març i abril, des del Diumenge de Rams fins al Dilluns de Pasqua, la Setmana Santa per a
Guadassuar té una connotació especial per ser un poble majoritàriament devot a la tradició cristiana.
Els seus 6 passos, les seues 6 ‘andes’ són una col·lecció d’una qualitat inesperada, encomanats i
pagats per les sis confraries existent, agrupades en la Junta Central de Confraries. Fetes totes en
els anys 60, dos són del considerat el millor imaginer valencià del segle XX, Galarza, i les altres no
li van molt al darrere perquè són tots artistes reconeguts d’aquest gènere, es diu que no hi ha cap
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poble que tinga aquest recull de grups d’estàtues amb qualitat museística. Pot ser altres pobles ens
han superat en rebombori de processons, però a Guadassuar es conserva la seriositat de la
celebració. Dignes de vore, conservar i admirar, no deceben a ningú. Un parell ja estan restaurades
i les tenim totes al Centre Cultural.
Les Festes d'agost finalitzen l'última setmana sencera d'agost amb la setmana de les Danses de
Guadassuar, festa declarada d'Interès Turístic el 1986 i Bé d’Interés Cultural el 2018. Durant tota la
setmana, cada nit, en un carrer es balla la dansà. La llegenda retrau el seu origen al moment en
què Jaume I el Conqueridor visità Guadassuar després de conquerir la ciutat de València. És un
ball encara viu i molt participatiu, que combina el ball pla, senzill, amb l'originalitat i creativitat en els
vestits, que han de ser diferents cada dia, per això mai han sigut una festa folklòrica reconstruïda.
Durant el mes d’agost també es desenvolupen les festivitats al Santíssim Crist de la Penya, el 6
d’agost; la de la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de la localitat, i se celebra el 7 d’agost;
amb motiu de la festa a la Mare de Déu de l’Assumpció del 15 d’agost i la de Sant Roc el dia
següent, el 16.
De nou, la festa gran d’octubre, el dia 9, dia de la Comunitat Valenciana. En cercavila i des de
l’Ajuntament a la Plaça Major, on ja es fa exhibició de balls tradicionals amb el Grup de Danses
Bolero de Guadassuar i el tabal i dolçaina d’ADIT (Associació de Dolçaina i Tabalet), Muixeranga
La Carabassota, tots els guardonats i guardonades, autoritats i públic ens traslladem acompanyats
per la Banda de la Societat Musical Santa Cecília al carrer Jaume I, on davant les seues dues
imatges en retaules de marbre als dos caps de carrer se li ofereixen balls, i en acabar al cap de dalt
es llegeix un fragment de les seues obres escrites, mentre sona i es fa la Muixeranga es lliura una
corona de llorer a la seua memòria, després es balla mentre s’interpreta el Bolero de Guadassuar
per part de la Banda qui, al mateix lloc estant, toca “Guadassuarense” d’En Virgili Beltran, l’Himne
del nostre poble. Continuant amb cercavila de nou ens acostem a l’Auditori Municipal en la Gran
Via. Als centres educatius de la localitat es realitzen activitats, organitzades des de l’Ajuntament,
on es coneix el dolç típic del massapà i l’alumnat prepara el seu propi per després emportar-se’l a
casa i així difondre la tradició valenciana del dia de les valencianes i valencians.
Amb la vinguda de les festes nadalenques es realitzen tallers per a tota la població relacionats amb
aquest temps, concursos d’engalanament de façanes i comerços, teatre al carrer, diferents jornades
de recollida de cartes al Pare Noel i als Reis d’Orient, visita del Pare Noel, concurs de betlems i la
màgica cavalcada de Reis.
ANÀLISI CULTURAL
Concurs de Pintura Ràpida de Guadassuar, que en 2020 assolí la IX edició i interromput en 2021
per la pandèmia. Amb vora 80 participants de tot l’Estat espanyol, interessa al món artístic
d’aquestes característiques, no per la quantia exagerada d’un primer premi, sinó per fer-los arribar
dignament a una quinzena d’artistes, convidant-los a desdejunar càlidament quan arriben i menjantse una paella de germanor amb companyia de la Corporació Municipal, Festeres de l’Aurora i
Festers de Sant Vicent, i els seus acompanyants. Gaudint d’una exposició a la vesprada i lliurament
dels premis, i produint-se vendes també per part dels no premiats a la gent que hi assisteix. Les
obres guanyadores són exposades al Centre Cultural durant dues setmanes. Un esdeveniment a
potenciar.
Març comença amb la Setmana de la Dona i el 8 de març.
En abril, aprofitant que el 23 és Dia Internacional del Llibre, si finalment es realitza el projecte de
tindre una plaça de la Generalitat Valenciana amb cobertura de tendals retràctils, serà un lloc ideal
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per fer una fira del llibre el diumenge més a prop. Seria un bon reclam per a tota la Ribera, donat el
poder de convocatòria que tenim.
Des de la creació del Grup de Danses Bolero de Guadassuar, s’han anat incorporant balls
tradicionals a les diferents festes religiosos, com ha sigut tradicional durant temps passats. Així ha
passat amb el Corpus que puja i baixa al calendari, amb els balls dels Cavallets, els Arquets, les
Cintes (la Magrana), o els Cabuts, als quals s’anirien incorporant altres si la gent ho agafa amb gust.
A juny i primers de juliol, totes les associacions culturals ens mostren, mitjançant concerts o
actuacions, l’evolució que han tingut durant tot el curs, coincident moltes vegades amb el curs
escolar. Així ens trobem amb nombrosíssimes audicions de l’alumnat i formacions musicals de la
banda local, escola de tabal i dolçaina, agrupacions corals, teatrals, de balls i altres, una eclosió de
participació sense parar que mostra la vida artística al nostre poble. Totes elles compten amb el
suport, col·laboració i subvenció de l’Ajuntament de Guadassuar, a més de la cessió gratuïta de tots
els espais disponibles per part de la Corporació Municipal, com no podria ser d’altra manera.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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A mitjan juliol pel seu pes específic en la cultura, he de destacar les consolidades edicions del
Festival Riu de Versos, amb rapsodes i recital, amb gran èxit des de fa sis anys. Ja siga al pati del
Centre Cultural o a l’Auditori, segons vinga millor que complementa perfectament un espai cultural.
La darrera setmana de juliol està un dels altres plats forts de la cultura del poble, l’atractiu i selecte
Curs de Música Antiga, oportunitat única per escoltar músiques fora del circuit habitual de la
interpretació de música clàssica, que enguany ha celebrat la seu 19ª edició. “La Dispersione”, amb
la col·laboració de l'Ajuntament de Guadassuar, organitza des del 2003 el Curs i Festival de Música
Antiga, amb una programació que es desenvolupa majoritàriament a l'auditori de Guadassuar, però
que també compta amb concerts i assajos a altres llocs del poble com l'Església Sant Vicent Màrtir,
Centre Cultural, Biblioteca, Ermita de sant Roc o d’altres. El curs persegueix el mateix objectiu amb
què naix La Dispersione en 1999, interpretar el repertori musical europeu dels segles XVII i XVIII
per mitjà de criteris i instruments històricament fonamentats. L'Ajuntament de Guadassuar
proporciona tot allò necessari per a la realització del curs, des de les instal·lacions fins a l'allotjament
gratuït per als més de 100 alumnes que arriben cada any d'arreu del món.
A cavall entre setembre i octubre, com molts altres pobles i ciutats, tots els anys i des de fa sis,
convoquem la Festa Sopar Estellés, en honor a l’insigne poeta Vicent Andrés Estellés i
commemorant el seu naixement un 4 de setembre, al voltant d’una taula i sopar d’entrepà, com
tantes vegades ell havia fet, en germanor de les persones que estimem la llengua valenciana,
amenitzat per lectures de poemes seus i actuacions d’artistes a qui ha inspirat.
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Pel que fa a l’anàlisi esportiu, s’observa que sent Guadassuar una població de tamany reduït té
unes grans instal·lacions esportives tant públiques com privades. Com ja hem comentat abans en
les associacions, disposa d’una gran quantitat de clubs i associacions relacionats amb l’esport.
A continuació exposem les infraestructures que es troben al municipi.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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Imatge aèria del poliesportiu municipal
Gimnàs exterior i trinquet de Guadassuar
Les instal·lacions públiques són abundants i estan en bones condicions, a més a més, segons
veurem més avant del PUAM l’Ajuntament sempre té la disposició de seguir millorant-les i ampliantles.
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Al poliesportiu es compta amb camp de futbol, pista d’atletisme, piscina coberta, piscina a l’aire
lliure, gimnàs, pavelló per tota mena d’esport (basquet, handbol, futbol sala, etc.), es conta també
en zones de pràctiques d’esports olímpics.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Des de l’Ajuntament s’està intentant aconseguir un crèdit per comprar el Trinquet i que siga públic.

A banda de tindre un gimnàs a l’aire lliure en
l’Avinguda de les danses, repartit per la
població hi ha parcs Biosaludables amb
aparells perquè la gent major puga fer esport.

Cal recordar també les instal·lacions esportives
que es troben en els centres educatius del municipi.
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En aquest complex trobem pistes de tenis, pistes de pàdel, frontons, camp de futbol i piscina.
Encara que siga un club privat aquestes instal·lacions ajuden també a fomentar la pràctica d’esport.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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També hi trobem a la població el Gimnàs Evolució i Nutrició i Esport Jesús Peláez.
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L’Ajuntament organitza o col·labora junt amb els
diferents clubs esportius del municipi una gran
quantitat
d’esdeveniments
esportius.
A
continuació hem volgut fer una xicoteta recopilació
d’aquests actes amb imatges per a posar de
manifest el treball que es realitza des de l’Ajuntament i clubs, i que posa de manifest que
Guadassuar sempre està en moviment.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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Després de veure les instal·lacions de què disposa el municipi, la gran quantitat de clubs i
associacions esportives que hi ha, la implicació de l’Ajuntament té amb aquest àmbit i sobretot la
predisposició de la ciutadania a practicar esport, podem dir que Guadassuar és un poble
intensament compromés amb l'esport i ha fet d'ell un element indispensable en la formació i
educació de la seua ciutadania.
Com podem veure més avant del PUAM i després de les reunions mantingudes amb diferents
membres de la corporació municipal, el consistori no vol parar de millorar les instal·lacions
esportives, vol ampliar infraestructures municipals per poder donar un bon servici i unes
instal·lacions de qualitat per a la pràctica de tots els esports que demanda la ciutadania.
Es pretén la potenciació dels clubs esportius, acompanyant les possibles creacions de nous clubs
dins de les possibilitats dels pressupostos de l’Ajuntament.
Fen gran èmfasi en l’ajuda a les escoles esportives i a la participació de tota la població, per motius
de salut i benestar.
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Col·laboració amb l’IES Guadassuar per facilitar-los espais i aules al Poliesportiu perquè puguen
exercir dignament l’educació amb el grau professional de Salvament i Socorrisme i el TECUM que
tenen assignat i funciona amb gran èxit.
Fer del dia de la Gala de l’Esport, la gran festa de les esportistes de Guadassuar.
Continuar patrocinant la coneguda Volta a Peu de Guadassuar, organitzada junt al club d’atletisme
el primer dijous de juliol, que amb el permís de la pandèmia ha anat celebrant-se durant 27 anys,
un orgull en el que col·laboren no pocs clubs esportius i altres associacions de tot tipus per acollir
a vora 2.000 persones de totes les edats, entre públic i participants.
També es vol recuperar el Cross de La Garrofera també organitzada de manera coordinada amb el
club d’atletisme (les pistes encara hi són però s’haurien de reparar i recuperar).

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Donar continuïtat a les diferents accions en pro del foment de l’esport en edat escolar: natació
escolar, dia de l’esport escolar...
També tornar a la normalitat amb la celebració del Duatló de Guadassuar, organitzat pel Club de
Triatló.
En definitiva, recolzar totes les participacions en campionats autonòmics i estatals a tots els clubs.
No oblidem que, per exemple, el club de frontennis ens ha portat al nostre frontó cobert, remodelat
i pintat, campionats d’Espanya en diferents categories, amb gran repercussió, no debades és un
dels millors clubs a l’àmbit absolut i de joves al País Valencià i l’Estat Espanyol.
Des del consistori també es vol millorar amb els esports que no fan ús d'instal·lacions fixes com per
exemple són les passejades. Es vol millorar l’entorn, paratges, camins, enllumenament de les zones
on la gent sol eixir a passejar i així oferir un entorn més favorable per la pràctica d’aquest esport.
Per afavorir aquestes caminates el consistori està dins del programa La Ribera Camina, és un
projecte conjunt de l’Ajuntament i el Departament de Salut de la Ribera. En ell es volen establir rutes
per Guadassuar per a les persones que ho desitgen puguen eixir a caminar en grup.
L’Ajuntament a banda de promocionar l’esport entre els xiquets i xiquetes, adolescents i adults, no
vol oblidar-se de la tercera edat, i també disposen de projectes per a tractar que l’esport en aquesta
franja d’edat siga una mica més comú i millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. A banda
dels parcs Biosaludables que ja hem comentat abans que estan repartits per al municipi, des de la
regidoria de benestar es té present un projecte d’envelliment actiu amb activitats com sessions de
tai-xi, exercicis a l'aire lliure, passejades pel nucli urbà.
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•

Fomentar la participació ciutadana a les diferents activitats esportives i la creació i
consolidació del Consell Municipal d’Esport.

•

Foment de l’associacionisme esportiu.

•

Estudi de la situació actual dels diferents edificis municipals d’esports per garantir el seu
manteniment, millora i ampliació.

•

Dinamització i projecció de la vida esportiva al nostre municipi.

Per últim, en l’anàlisi de l’esport volem incloure l’acord municipal per a l'enfortiment de l'esport al
ple celebrat el passat mes de març de 2021, tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament
s’uniren per donar suport al sector de l’esport del municipi amb l’aprovació, per unanimitat, d'una
moció conjunta.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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iii. Anàlisi de les polítiques públiques existents en matèria d'igualtat, accessibilitat i
desenvolupament sostenible.

Igualtat
L’ajuntament té una creença ferma en la Igualtat de gènere, ha optat per adherir-se al Pacte d’Estat
i liderar els moviments necessaris per a fer visible el problema i conscienciar a tota la població
mitjançant comunicació, actes públics i artístics amb totes les col·laboracions que siga menester, ja
amb el Ministeri o Conselleria d’Igualtat o amb la secció corresponent de la Mancomunitat de la
Ribera Alta, participant amb totes les accions notables que s’hi relacionen, manifestacions del 8 de
març, 8M, i organitzant una Setmana de la Dona a Guadassuar amb actes, concerts, pel·lícules,
teatre, exposicions i ponències molt variades protagonitzades per dones. També amb celebracions
commemoratives i Declaració Institucional al voltant del 25 de novembre, 25N, dia Contra la
Violència a les Dones. També, en definitiva, demanant durant tot l’any en els actes públics i festius,
l’educació en igualtat a l’àmbit públic i denúncia de les actituds masclistes que aquesta societat ha
d’erradicar. S’està cercant una tècnica en igualtat que treballarà des dels Serveis Socials per unitat
d’acció i complementar-se amb les altres treballadores del servei.
L’ajuntament de Guadassuar disposa d’un Pla Municipal d'Igualtat per a
l'administració local. Gràcies a això, el consistori rep fons del Pacte d'Estat
contra la Violència de gènere.
D'altra banda, l'Ajuntament està adherit al sistema Viogén. Es tracta d’un
Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere, de la
Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, realitza el seguiment i
la protecció de les dones víctimes de violència de gènere i de les seues filles i fills.
També ens adherírem a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la
Diputació de València.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Pel que fa al Pla d'Igualtat de Gènere per al municipi es té present redactar-lo i esperen posar-lo
en marxa pròximament
L’ajuntament ofereix l’atenció a les víctimes de violència de gènere, la intervenció social i educativa,
a través de la informació i la prevenció. Es realitzen campanyes per la igualtat, contra la violència
masclista i es te el compromís ferm d’elaborar el Pla d’Igualtat de Gènere del nostre municipi.
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L'accessibilitat és un concepte ampli i integral, i que en els últims anys ha evolucionat més enllà de
la idea de supressió de barreres implícita en la normativa i els instruments d'aplicació municipals,
passant a concebre's ja com la condició que han de complir els espais, serveis i equipaments
municipals per a garantir de manera còmoda i segura a tots els ciutadans en igualtat de condicions,
com no pot ser d’altra manera l’Ajuntament intenta millorar-la constantment. Ja siga a través de
plans com el mateix PUAM i el futur PMUS que serà un document on l’Ajuntament vora de manera
més concreta on hi ha mancances en aquest aspecte.
L’Ajuntament disposa d’un estudi d’accessibilitat als edificis municipals.
També es realitzen accions de remodelació i adequació dels espais públics, edificis, instal·lacions
esportives. A banda, les noves infraestructures públiques i privades ja venen amb la normativa
d’accessibilitat mínima a complir.

Registrat el 21/07/2022
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Una de les últimes actuacions és la conversió en zona de vianants del carrer Alzira, que és una de
les primeres accions que ha realitzat el consistori en la seua idea que el centre de la localitat siga
quasi exclusiu per a vianants i ciclistes (salvo veïns i carrega i descarrega).
Actualment esta elaborant-se un projecte per definir rutes escolars segures, on s’inclou la valoració
i millora de voreres, passos de vianants, carrers de preferència peatonal, paviment únic, millora de
lluminària i senyalització....
Existeix un estudi d’accessibilitat dels edificis públics:

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

DENOMINACIÓ

REF. CADASTRAL

ESTIMACIÓ COST

ANTIC COL·LEGI BALMES

7909814YJ1470N0001SI

13.629,39 €

CENTRE USOS MÚLTIPLES

7806715YJ1470N0001PI

41.707,88 €

CASA CONSISTORIAL

7906501YJ1470N0001PI

8.377,45 €

BIBLIOTECA/CENTRE CULTURAL

8107345YJ1480N0001RS

31.846,38 €

CENTRE DE DIA

8208418YJ1480N0001RS

10.359,36 €

SERVEIS SOCIALS

7707401YJ1470N0001RI

1.335,42 €

LLAR DELS JUBILATS

8208401YJ1480N0001HS

8.878,19 €
200.946,78 €

INVERSIÓ TOTAL ESTIMADA
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Pel que fa al desenvolupament sostenible ja hem comentat en apartats anteriors que Guadassuar
està dins del PACES (Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible) document estratègic de
planificació energètica i climàtica local que conté les accions que cada entitat local ha de dur a
terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la reducció
del 40% de les emissions de CO2 al seu terme. Ha de tenir una visió ambiciosa i incloure mesures
d’adaptació als impactes del canvi climàtic.
De part del consistori es realitzen campanyes de sensibilització en favor del medi ambient i d’hàbits
sostenibles, tant en xarxes socials com al carrer. Campanyes de reciclatge i de residus, hàbits de
consum, neteja de rius, etc.
Totes les accions que es realitzen de part de l’estament públic, ja siguen obres, compra
d’equipaments, concessions, així com reducció d’impostos, etc., és fan sempre dins de les
polítiques de desenvolupament sostenible.
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Amb totes les diferents reunions amb diferents membres de la corporació municipal i el treball de
camp realitzat, es veu que el consistori i la ciutadania estan conscienciats amb el desenvolupament
sostenible. Des de l’Ajuntament s’han estat realitzant durant aquests anys accions i tenen grans
projectes de futur per millorar en aquest aspecte. Hem vist la implicació del consistori en la planta
de residus que està situada en el terme municipal, gràcies a la labor pedagògica que es realitza per
explicar a la ciutadania els beneficis d’una planta per tractar els residus han aconseguit que la
ciutadania accepte que la planta se situe dins del terme, normalment aquestes instal·lacions són
motiu de grans problemes socials.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Des de l’Ajuntament i amb l’ajuda del pla de mitigació del PACES s’han dut i van a dur-se terme
moltes accions. S’ha millorat l’enllumenament públic amb bombetes LED que produeixen una
pèrdua mínima per calor i estalvien energia, això ajuda enormement a la protecció del medi ambient
i a reduir les emissions de CO₂. Les bombetes LED, a diferència de les bombetes de baix consum,
no contenen mercuri en la seua fabricació pel que són totalment ecològiques.

També el LED està i estarà present en tots els edificis i instal·lacions municipals.
Des de l’Ajuntament també es vol premiar a la ciutadania per mitjà de bonificació en impostos
perquè dispose de vehicles eficients (híbrids o elèctrics), també hi ha una ordenança de bonificació
en l’IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum.
Hi ha instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum al poliesportiu municipal, hi ha projectes per
tractar d’augmentar aquestes instal·lacions en altres edificis municipals com per exemple els edificis
escolars.
Apostar pels vehicles elèctrics amb la substitució dels vehicles municipals.
També es vol donar un gran impuls als paratges del municipi condicionant-los i protegint-los.
Des de l’Ajuntament també estan acollint-se a projectes com Smart City. El concepte de ciutats
intel·ligents és la traducció i adaptació del terme Smart cities en anglès. Són ciutats basades en el
desenvolupament urbà sostenible, que apliquen la innovació i les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) a la gestió i prestació dels seus diferents serveis. Una Smart City interconnecta
les diferents àrees com a governança, economia, mobilitat, medi ambient, energia, sanitat,
seguretat, entre elles, i permet així ser més eficient i prestar millors i nous serveis. La base
130

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA XAXJ 4EN3 22MU 3ZRM

PUAM AYTO GUADASSUAR 21072022
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 130 de 233

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

tecnològica de les ciutats intel·ligents són les plataformes tecnològiques, conformats per programari
i maquinari que permeten l'intercanvi de dades i informació entre els diferents sistemes i àrees, i
proporciona així un lloc centralitzat de control i gestió de la ciutat. Addicionalment les Smart City
integren cada vegada més tecnologies.
En el cas de Guadassuar s’ha començat amb el rec de parcs intel·ligents, és un nou sistema de reg
intel·ligent en Smart City, creat per a controlar el reg en qualsevol zona verda urbana, que aporta
aigua quan la planta ho necessita, aconseguint un correcte desenvolupament de les plantes dels
parcs i jardins usant els recursos hídrics, energètics, fertilitzants i fitosanitaris en la seua justa
mesura.
En un futur Guadassuar anirà acollint-se a més propostes de Smart City per tractar de millorar en
desenvolupament sostenible allí on siga possible.
Com ja hem comentat abans Guadassuar dins de Smart City també posa en mans de la ciutadania
el servei de la Línia Verda on el ciutadà pot realitzar qualsevol consulta, com per exemple: on
reciclar els teus residus, estalviar a casa, informació d’ajudes i subvencions.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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També hi ha guies de bones pràctiques sobre medi ambient, recursos d’educació ambiental, un
canal d’estalvi energètic i consultes d’interés.
El ciutadà té l’opció de comunicar les incidències que es produeixen al poble, el veïnat pot posar en
coneixement dels responsables municipals qualsevol incidència que trobe al municipi, de manera
ràpida i fàcil.

iv. Anàlisi d'instruments de planificació existents
La instrumentació és la fase de la planificació, a través de la qual s'estableixen els mecanismes
generals per a l'execució del pla i els programes, la finalitat dels quals és fer complir els objectius,
així com aconseguir les metes i projectes que s'inscrigueren en aquests, és també el conjunt
d’estratègies i/o tècniques administratives per a traduir els objectius i línies d'acció dels plans en
realitats.
La importància de la instrumentació consisteix a assegurar que es duguen a terme les obres i
programes, així com la identificació dels possibles recursos (humans i financers) necessaris per al
compliment dels objectius plantejats per l'administració municipal en cadascun dels programes que
tinguen la responsabilitat de dur a terme.
Alguns dels instruments que Guadassuar disposa per poder aconseguir subvencions són:
➢ Unió Europea
➢ Govern d’Espanya
➢ Generalitat Valenciana
➢ Diputació València
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➢ Mancomunitat de la Ribera
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Altres dels instruments són els plans que des de l’Ajuntament es desenvolupen com per exemple:
El Pla General de Guadassuar que conté un estudi sobre la previsió de necessitat d’habitatge de
protecció pública, un estudi sobre suficiència hídrica i justificació de la capacitat de la depuradora.
Informe de l’any 2016
https://docplayer.es/75237655-Ajuntament-de-guadassuar-valencia.html
També hi ha un informe d’Avaluació Ambiental de l’any 2018
http://dogv.gva.es/datos/2018/01/29/pdf/2018_243.pdf
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

a.

•

Pla de Prevenció d’incendis forestals

•

Pla Municipal d’Igualtat per a l’administració local.

•

El mateix PUAM que s’està elaborant i el proper PMUS que des de l’Ajuntament es vol
realitzar, així com el futur Pla d’Igualtat de Gènere del municipi.

•

El PACES

•
•

Pla de Responsabilitat Social
Pla Antifrau
Problemes i reptes

S’ha detectat a través del treball de camp de l’equip del PUAM, la participació ciutadana i les
diferents reunions amb els membres de l’Ajuntament la necessitat de crear una línia d’actuació per
a crear un poble més accessible i habitable per a tots.
La condició de ciutadania és l'estatus conformat per l'accés als recursos bàsics per a l'exercici de
drets i deures de les persones. La falta d'accessibilitat a uns certs espais, equipaments municipals
o serveis, pot derivar en la limitació de llibertats fonamentals com el dret a l'educació, a la cultura,
a les activitats recreatives i esportives, a l'allotjament, etc. Apostar per una ciutat accessible, és
apostar per una major qualitat de vida, en mesura que els equipaments, serveis i espais són més
còmodes, més segurs i més fàcils d'usar i per tant, promouen l'autonomia de les persones.
Per part de l’equip del PUAM s’ha detectat la falta d’adequació de carrers i voreres per donar
accessibilitat a totes les persones: majors, amb mobilitat reduïda, etc. Millorant tant l’estat de
voreres i asfaltat dels carrers, així com eliminar barreres arquitectòniques que puguen impedir la
circulació de les persones, també adequar i millorar els grans espais públics, parcs del municipi i
edificis municipals.
Des de l’Ajuntament estan conscienciats amb aquest aspecte i hi ha projectes per tractar de
convertir en zona de vianants bona part del centre del municipi, donar més suport a l’ús de la
bicicleta, ja que Guadassuar és considerada la xicoteta Amsterdam pel gran ús que se li dona a la
bicicleta, no obstant està perdent-se a poc a poc i caldria donar-li un altre impuls. L’Ajuntament ha
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SEGELL

rebut una subvenció per la realització d’un PMUS, Pla Mobilitat Urbana Sostenible, és una eina de
gestió municipal per a organitzar de manera eficient les diferents maneres de transport que es
generen dins d'una ciutat, fomentant aquells més respectuosos amb el medi ambient (a peu, amb
bici, transport públic) i racionalitzant l'ús del transport motoritzat, especialment del cotxe. Trobar els
problemes que puga tindre el municipi en problemes de mobilitat.
Un altre dels reptes per l’Ajuntament de Guadassuar, és la utilització de les energies netes i
renovables en tots els edificis públics, instal·lacions municipals, via pública i inclús els vehicles
municipals.
L’aposta per les energies renovables en les polítiques públiques que està duent a terme
l’Ajuntament en aquest aspecte és ambiciosa, com ja hem explicat en l’apartat anterior el canvi de
l’enllumenament públic amb bombetes LED, així com totes les infraestructures municipals, la
instal·lació de plaques fotovoltaiques per generar energia neta i fomentar l’autoconsum, la compra
de vehicles elèctrics (patinets, vehicles per la policia, etc), bonificacions d’impostos per a qui aposte
per les energies renovables, la modernització i l’aposta per Smart City i altres mesures posen de
manifest el gran repte que ha assumit l’Ajuntament de Guadassuar en aquest aspecte.
Un altre dels aspectes que vol solucionar l’Ajuntament és el clavegueram i la xarxa de sanejament.
El clavegueram municipal no està preparat per a absorbir l’aigua provinent de grans tronades cada
volta més freqüents. Trobem una zona especialment conflictiva en el polígon industrial i el
poliesportiu on s’ha de realitzar una actuació molt important tant a l’àmbit d’obra, com econòmic.
També hi ha carrers dins del nucli urbà que necessiten millores en aquest sentit, el consistori vol
apostar també per una xarxa de sanejament separada de l’existent per evacuar les aigües grises.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Un objectiu és l’adequació i millora per posar en valor les infraestructures públiques, tant edificis
públics, carrers i camins rurals, infraestructures municipals, polígon industrial, parcs, jardins i
paratges naturals, etc...
Abans ja hem comentat en millorar l’accessibilitat per a les persones. Ara parlem de la millora en
general de les instal·lacions municipals, ja siga perquè s’han deteriorat pel temps, perquè
necessiten una reforma o millora o perquè es volen ampliar les instal·lacions. Aquestes necessitats
poden sorgir perquè pel pas del temps, hi ha millora en els materials, per noves lleis o noves
polítiques per desenrotllar activitats. En definitiva no és tant crear nous espais amb pressupostos
desorbitats, sinó millorar els ja existents.
Per últim el consistori té el repte de millorar la vida de les persones en matèria d’igualtat, inclusió,
diversitat i benestar.
És deu de millorar l’oferta de transport per a l’hospital de la Ribera, realitzar programes per
prevenció de malalties, promoure una vida saludable en totes les franges d’edat a base de xarrades,
tallers, projectes esportius, etc.
Seguir lluitant per la igualtat, la inclusió i la diversitat amb campanyes, tallers, programes, xarrades,
cooperacions amb organitzacions solidàries, realització d’esdeveniments com fires i altres
esdeveniments socials i culturals.
Són aspectes importantíssims a millorar i dur a terme per tindre una societat més justa, i poder
tindre una convivència cada volta millor entre tota la ciutadania.
Altre problema i repte generalitzat a tota Espanya és el tema de l’atur, Guadassuar no és un poble
excessivament maltractat per l’atur, és estructural i des de 2015 s’ha mantes entre els pobles
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No obstant el consistori ha d’estar atents als canvis perquè la majoria de treballs són de poca
formació i tenen una estabilitat volàtil. No obstant, l’ajuntament intenta aprofitar totes les oportunitats
de subvencions per a contractacions, ja siguen del LABORA, de la Conselleria d’Economia o del
Ministeri de Treball, també la reducció del deute, ha permès augmentar els contractes menors a
empreses del municipi.
Un altre problema que va en augment i l’equip de govern ens comunica és l’agricultura a
Guadassuar, un poble eminentment agrícola, es troba en una situació molt dolenta en aquest
aspecte, com quasi tota l’agricultura valenciana. Poques polítiques es poden encetar des del
municipi que puguen ajudar a millorar la rendibilitat d’aquestes terres amb tan bon rendiment
productiu, mai correspost amb preus que ni tan sols permeten la subsistència. Depenem de la
Política Agrària Europea, que prima països tercers de fora de la Unió i el Govern de l’Estat Espanyol
no ens defensa, qüestió de la seua única exclusivitat, segurament per afavorir altres sectors, el
consistori és sabedor i així ho fan saber amb mocions aprovades per unanimitat al Ple del nostre
ajuntament.
Des del consistori no hi ha molt de marge de maniobra en aquest aspecte, ja que el comerç
internacional és el que mana realment, però sí que pot ajudar amb el que estiga a les seues mans,
com així ja eu està fent amb diferents accions, com millorar els camins rurals que porten als camps
per tractar de millorar la logística, seguint fent la fira agrícola anual, lluitar per impedir l’arribada de
grans empreses que instal·len plantacions solars fotovoltaiques, defenen el territori, i continuar
millorant les condicions als agricultors, donar suport a la Cooperativa agrícola “Guadacoop” després
de la fusió de les dues que existien abans, i també en la creació d’una nova de segon grau amb la
de Carlet.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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capdavanters i arribant en època de collita i manipulació de taronja o caqui, pràcticament en plena
ocupació, havent capejat prou bé la crisi propiciada per la pandèmia de la Covid-19.
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DAFO que posa en relleu les debilitats i amenaces del municipi, així com les fortaleses
i oportunitats, per al desenvolupament Urbanístic que es pretén.
DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats).

DEBILITATS

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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•

Falta de connexions en transport públic, sobretot amb l’Hospital.

•

Falta d’infraestructures sostenible – Carrils bici i de vianants.

•

No existeix associació d’empresaris.

•

Falta de recursos per posar en valor el patrimoni històric i hidràulic del municipi.

•

Insuficient allotjament turístic rural.

•

Mal estat de l’accessibilitat d’alguns carrers per a persones amb mobilitat reduïda.

•

Molt d’aparcament indisciplinat.

•

Descontent del veïnat amb la zona del Ravalet.

•

La disposició i tamany del terme municipal dificulta les tasques policials en matèria de seguretat.

•

No estan els recursos ordenats i catalogats des d’un punt de vista comercial.

•

Individualisme enfront del col·lectiu al món esportiu.

•

Mancança de professionalització al sector esportiu.

•

Mancança de motivació entre l’alumnat de Secundària cap a les activitats i alternatives d’oci al
municipi.

AMENACES

•

Abandonament de l’agricultura com mitja de vida.

•

Índex d’envelliment augmentant.

•

Vulnerable a la contaminació de les aigües superficials i subterrànies per nitrats.

•

Instal·lacions de plantes fotovoltaiques al terme municipal.

Cal intentar revertir les Amenaces, perquè no passen al grup de debilitats, es fa complicat
abordar alguns d’aquests punts, ja que l’ajuntament per si soles, poc pot fer, per això cal
recolzar-se amb aliances amb altres municipis, a través de les Mancomunitats, la Diputació,
Generalitat, etc.
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•

Ajuntament amb Deute Zero.

•

Implicació del Govern municipal en l’Urbanisme Sostenible.

•

Conscienciació ciutadana amb l’ús de la bicicleta.

•

Teixit associatiu del poble.

•

Bona connexió per carretera.

•

Molts recursos hidrogràfics.

•

Bona qualitat mediambiental.

•

Sense contaminació acústica.

•

Municipi de tamany reduït que ajuda a la mobilitat a peu.

•

Bona qualitat de vida.

•

Molts centres educatius.

•

Molts recursos culturals (BIC i BRL).

•

Baixa taxa d’atur.

•

Bones infraestructures públiques tant culturals, com esportives.

•

Planta tractament de residus referent al territori.

•

El patrimoni material i immaterial.

•

Gran sentiment de pertinença al municipi.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

OPORTUNITATS

•

Subvencions de la Diputació de València per realitzar inversions.

•

Subvencions de la Generalitat Valenciana per realitzar inversions.

•

Subvencions de l’Estat per poder realitzar inversions.

•

Subvencions d’Europa per tal de fer inversions.

•

Pertany a la Mancomunitat de La Ribera Alta.

•

Municipi en bona situació geogràfica per viure i teletreballar.

•

Via Verda.

•

Turisme Rural.

•

Gastronomia local.

•

Proximitat relativa a ciutats com Alzira, Carcaixent...

•

Actuar amb la rehabilitació de vivenda buida i entorns urbans
136

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA XAXJ 4EN3 22MU 3ZRM

PUAM AYTO GUADASSUAR 21072022
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 136 de 233

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

•

Aplicació de mesures per impedir que els joves abandonen la població

•

Pertany al PACES (Pacte d’alcaldes)

•

Aplicació Línia Verda

•

Les Danses són un element d’extraordinària singularitat patrimonial tant des d’un prisma
cultural com des d’un prisma turístic.

•

Espais municipals infrautilitzats o per reformar que poden servir per a revertir la situació de
manca d’espai.

c.

Identificació dels àmbits d'actuació prioritaris i necessitats del municipi

Els àmbits actuacions prioritàries que s’han detectat són:

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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•

La millora de l’accessibilitat a l’àmbit global en tot el poble tant a edificis públics, instal·lacions
municipals i a la via pública.

•

Aplicació de mesures per al desenvolupament sostenible.

•

Protegir i millorar els paratges naturals i zones verdes.

•

Protegir, millorar i potenciar les nostres festes i tradicions.

•

Millorar i promocionar el patrimoni natural i cultural del municipi.

•

Millora de la xarxa de clavegueram i xarxa d’aigua potable.

•

Aplicar polítiques encaminades al foment de l’espot i l’oci saludable per a tota la ciutadania.

•

Aplicar polítiques d’igualtat, inclusió, diversitat i benestar tan social, com benestar animal.

•

Apostar per iniciatives educatives que generen inquietuds i potencien la participació de la
ciutadania més menuda del municipi, encaminades a fer de Guadassuar un municipi amic
de la infància i l’adolescència, així com entendre el municipi com un espai educatiu en si
mateix.

Dins de l’accessibilitat s’ha especificat que segons l’opinió de l’equip que realitza el PUAM, la
resposta de la ciutadania a l’enquesta i les reunions amb membres de l’Ajuntament, existeix la
necessitat de millorar voreres, carrers, espais públics, parcs, dotar de més espai als vianants per
damunt dels vehicles de motor.
Des de la sostenibilitat apostar per la implementació d’accions per la mobilitat a peu o en bicicleta,
apostar per les energies renovables, conscienciació i cura de les zones forestals del municipi com
La Garrofera, donar pautes i informació als ciutadans per tindre hàbits sostenibles, treballar per
aconseguir un millor transport públic.
Pel que fa a la igualtat, fomentar una societat inclusiva i igualitària, buscant tant la igualtat entre
dones i homes, així com reduir la desigualtat social, promoure l’autonomia de les persones i
col·lectius vulnerables, garantir a totes les persones: inserció laboral, garantir un sistema de
prestacions socials, accés universal als serveis públics, educació, cultura, societat, sanitat i
habitatge.
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a.

Objectius generals

Els objectius generals deuen estar basats, en l’Agenda 2030
Els 17 punts de l’Agenda 2030 estan concebuts per desenvolupar-los a escala mundial, tots ells
tenen importància, en alguns d’ells poc es pot fer a escala municipal però cal analitzar-los per vorer
les accions que des del mateix consistori es poden dur a terme, recolzats per tots els agents socials
del municipi.
A la Comunitat Valenciana, per a analitzar el fenomen de la pobresa i la privació, la font de dades
adequada és l'Enquesta de condicions de vida. La seua gènesi és Reglament del Parlament
Europeu i del Consell a l'efecte d’obtindre informació rigorosa, de qualitat i comparable sobre la
pobresa, privació i desigualtat en els estats membres.
A la Comunitat Valenciana, el 23,6% de les persones estan en llars amb ingressos per davall del
llindar de la pobresa.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022
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Per a una llar formada per una sola persona, aquest llindar significava uns ingressos nets inferiors
a 8.114 euros anuals. La Comunitat Valenciana es troba entre les comunitats amb la taxa de risc
de pobresa més alta, només cinc de les 16, la resta de comunitats tenen una taxa més alta. La
mitjana d'Espanya es troba 3 punts percentuals per davall de la Comunitat Valenciana, mentre que
la bretxa amb la UE s'amplia a 6,5 punts percentuals.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

En relació amb l'evolució diacrònica de la pobresa a la Comunitat Valenciana, des de l'inici de la
crisi, la tendència ha anat en augment, situant-se en l'última dos anys clarament per sobre de la
d'Espanya. Un altre element molt rellevant per analitzar correctament el fenomen de la pobresa és
la intensitat. Calculat en el col·lectiu de persones en risc de pobresa i ens diu de mitjana la diferència
entre els ingressos de les persones que es troben en risc de pobresa i el llindar de la pobresa. La
intensitat de la pobresa ha augmentat del 5% al 8% actualment, el que suposa un increment del
60%. És a dir, no només hi ha les persones en risc de pobresa, les que són pobres, són pobres
amb un grau més superior.
A continuació es posaran alguns exemples d’algunes mesures que es poden realitzar i també
algunes accions que l’Ajuntament de Guadassuar realitza en cada una de les matèries. Són algunes
de les accions que es poden dur a terme.
Font: Full de ruta de l'Agenda 2030 per a ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana
https://participacio.gva.es/documents/162282364/163926803/ODS_+versi%C3%B3n+web_VAL.pdf/6ba878ab-fd5a48d1-94fc-d92f467412bd
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1. Posar fi a la pobresa en totes les seues formes a tot el món
La pobresa s'ha reduït en un 50% des de l'any 2000 però continuen existint
milions de persones que viuen amb només 1,90 dòlars al dia. La pobresa té
moltes conseqüències com la fam, la malnutrició, la falta d'un habitatge digne,
la impossibilitat d'accedir a l'educació o les malalties. També es produeix la
discriminació de les persones amb menys recursos de la societat, de manera
que no tenen possibilitat de participar.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Aconseguir aquest objectiu suposa fomentar un creixement econòmic que promoga la igualtat i que
siga sostenible, cal tindre en compte, aquests punts:

Registrat el 21/07/2022
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•

Realitzar un diagnòstic rigorós de la situació de pobresa.

•

Definir una estratègia comuna en tots els àmbits que afecten la pobresa.

•

Assignar els recursos materials, humans i formatius que siguen necessaris per a abordar
eficaçment l'aplicació de les mesures més adequades.

•

Augmentar la transparència de la informació sobre els recursos públics destinats a la pobresa
en cada regidoria i àrea.

•

Elaborar i aprovar un Pla de Suport Familiar que pren com a referència la recomanació de la
Comissió Europea 'Invertir en els xiquets i xiquetes, per tal de trencar el cicle de
desavantatge'.

•

Promoure l'accés a l'educació per a les minories, la incorporació al mercat laboral i la
integració social de les dones, eliminar les diferències de gènere.

L’ajuntament ha d'implicar tots els sectors, com la societat civil i l'empresa, que tenen un paper
central en la creació d'ocupació. La participació en institucions i la presa de decisions de persones
de tots els nivells d'ingressos permet escoltar tots els interessos i necessitats.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Tots aquests punts es poden valorar realitzant i elaborant un Pla d’Inclusió i Cohesió Social, basat
en el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2022.
https://inclusio.gva.es/documents/610460/165319795/Plan+Valenciano+de+Inclusi%C3%B3n+y+Cohesi%C3%B3n+S
ocial+2017-2022.pdf/c18e8aa6-bdfa-4fd6-81ba-98e5ca719cd1

El departament de serveis socials de l’Ajuntament treballa dia a dia per tractar de millorar les
condicions de vida de les persones amb més dificultats, i a més va millorant el servici.
El departament de Serveis Socials, que no ha deixat d’atendre a les necessitats socials en cap
moment durant aquest agreujat context de pandèmia COVID-19, assessorant i valorant per a la
sol·licitud d’ajudes, ha incorporat un nou servei d’assessoria jurídica. Aquesta nova eina
s’ofereix i està actualment disponible a la ciutadania que ho sol·licite.
Ajudes al lloguer per a Joves
Iniciatives com el calendari solidari per a l'Associació d'Ajuda a Persones Saharauis amb
Discapacitat o per a ASPANION.
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2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure
l'agricultura sostenible
L'agricultura i el sector alimentari són fonamentals per a eliminar la fam i la
pobresa. Actualment la terra i l'aigua dels oceans i dels rius s'estan degradant
i pateixen els efectes de la sobreexplotació.
La reforma del sistema agrari i alimentari a tot el món és fonamental perquè
puguen menjar totes les persones que passen fam.

Les variables externes que porten a les famílies a triar uns aliments o altres conformen l'entorn
alimentari. La publicitat, la disponibilitat d'uns aliments o altres en botigues, màquines expenedores,
escoles, preu, etc. formen part de l'entorn alimentari.
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El nostre entorn alimentari actual és un generador de desnutrició i sobrepès, que afecta el 55% de
la població (OCDE, 2010). El director de l'OMS (2012) ha assenyalat com a causa d'aquesta
epidèmia de sobrepès la globalització d'estils de vida poc saludables, relacionats amb la
modernització i urbanització del nostre món, així com amb interessos econòmics i grups de pressió
que no garanteixen la salut pública (OMS, 2012). En definitiva, parlar de problemes de mala nutrició
derivats d'un model industrial globalitzat de producció i distribució d'aliments. Ja no sabem on s'ha
produït el que mengem ni en quines condicions, quants quilòmetres ha recorregut o si porta
ingredients possiblement nocius per a la salut.
Les contradiccions del sistema alimentari industrial mundial es fan evidents també en la nostra
realitat local de les següents maneres:
A Espanya, 3,2 milions de persones no poden alimentar-se adequadament per raons econòmiques.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Un bistec de carn recorre una mitjana de 2.400 km abans d'arribar al nostre plat, segons els estudis
realitzats, entre el 44 i el 57% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle provenen del sistema
alimentari.
El sistema agrícola amb alt ús de productes químics ha provocat la contaminació de la major part
de les aigües subterrànies de la Comunitat Valenciana per nitrats i crisis específiques per la
presència d'agroquímics en aqüífers.
Cada vegada és més difícils de dedicar-se a l'agricultura a causa dels baixos ingressos que reben.
Això es deu en part al monumental desequilibri de poder de la cadena agroalimentària. A Espanya,
el 60% del benefici del preu final d'un producte es manté en la gran distribució.
Algunes accions que es poden realitzar: Horts urbans, ajudes de menjador per a xiquets i xiquetes
de famílies vulnerables i amb perill d'exclusió social.
L’Ajuntament de Guadassuar, en col·laboració de la Creu Roja Espanyola, participa en el
Programa d’Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides (FEAD).
La 1a fase d’aquest programa, amb la gestió del qual també ha participat el Departament de
Benestar Social del consistori, ha entregat una suma aproximada de 3.300 kg d'aliments de caràcter
bàsic i no peribles a un total de 151 persones, 43 famílies. A més, l'Ajuntament també ha contribuït
proporcionant productes de primera necessitat sanitària, donada la situació de pandèmia, facilitant
mascaretes.
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3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Aquest objectiu és la base de tots els altres perquè per a aconseguir la resta
d’Objectius Desenvolupament Sostenible -ODS, és necessari que es
garantisca i promoga la salut i el benestar. Entre altres accions, per a complir
aquest objectiu, serà necessari impulsar iniciatives que erradiquen
determinades malalties, finançar els sistemes de salut, millorar el sanejament i
augmentar l'accés als serveis mèdics. Pel que fa al nivell de salut dels
valencians, 4 són els principals problemes de salut presents entre la població i
a la qual es refereixen els ODS, són:
• La importància de les malalties no transmissibles (càrdio-vasculars, diabetis, càncer, etc.)
principals causes de mort en la nostra societat.
• El consum i abús de substàncies addictives (alcohol i drogues).
• Tabaquisme.
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• Salut Mental.
Tot i que les competències en matèria de prevenció i tractament dels problemes de salut pertanyen
a l'administració autonòmica, des de les corporacions municipals es poden fer grans aportacions en
matèria de Promoció de la Salut, actuant sobre els hàbits de vida de la població i sobre els
determinants socials de la salut, així com en intervencions de tipus urbà o regulació del trànsit
destinades a reduir la sinistralitat i la contaminació. Promoure activitats i programes de promoció de
la salut dirigits a la prevenció de les drogodependències, inclosos els programes específics d'alcohol
i tabac.
• Promoure la salut en tots els entorns vius, inclosa la salut i els determinants socials de la salut en
totes les polítiques municipals en un exercici de coherència de polítiques locals.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

• Promoure activitats i programes de promoció de la salut orientats a la prevenció de l'obesitat, la
diabetis, les malalties cardiovasculars i altres derivades d'una mala alimentació. Com a exemples
us proposem:
a) Activitats i programes de promoció de la salut.
b) Compra pública d'aliments saludables i de proximitat.
L’ajuntament coordina amb els centres d’atenció primària i amb l’Hospital de La Ribera, les
accions de prevenció i atenció sanitària.
L’ajuntament te un conveni d’adhesió a la Unitat de Prevenció de
Conductes Additives (UPCA) de la Mancomunitat de la Ribera, que
ens ofereix la possibilitat d’oferir una atenció professional al nostre
alumnat, realitzar campanyes de sensibilització al respecte de:
Addiccions al Joc, al Vídeojoc, a les Xarxes Socials, a Substàncies
Addictives, Tabac, Alcohol, Ciber Assetjament....
Promoció de l’esport per part de l’Ajuntament.
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L’Ajuntament també treballa en el benestar animal
Responsabilitat pel que fa a la protecció i respecte cap als
animals. S’ha iniciat un projecte per a la gestió de colònies
felines en col·laboració amb una entitat, en via de creació, per
a vetlar pel benestar animal a Guadassuar.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

També es treballa a ajudar a animals perduts i abandonats
a través de les xarxes socials, tant per a trobar al propietari
com per a buscar-los una nova família d’adopció.

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat
i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida de tots
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Si es vol aconseguir el desenvolupament sostenible, l'educació de qualitat és
la base. L'educació i l'alfabetització proporcionen a les persones les eines
necessàries per a eixir de la pobresa i tindre un futur millor.
La realitat és que actualment existeixen més de 265 milions de xiquets i
xiquetes que no estan escolaritzats. Els problemes que s'han de combatre són
el mal estat de les escoles o l'escassa preparació dels professors, entre altres.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

A la Comunitat Valenciana, on el 37,7% dels xiquets i xiquetes viuen en risc de pobresa o exclusió
social, trobem taxes alarmants de repetició, abandonament escolar, fracàs escolar i absentisme.
Al voltant del 32,6% dels alumnes de secundària no obtenen el grau d'ESO a la Comunitat
Valenciana, les taxes d'abandonament escolar prematur són del 23,4% i estan lluny de la mitjana
europea, del 12%, i lluny de complir l'objectiu europeu del 10%. Les llars on s'ha produït un major
increment del nivell de despesa per llar en educació han sigut les de la Comunitat Valenciana,
comunitat on les llars han perdut el 24% dels seus ingressos des de l'inici de l'actual crisi econòmica.
A més, molts xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana tenen moltes dificultats per a accedir a
serveis assequibles, inclusius i de qualitat en educació no formal, activitats culturals, atenció a la
primera infància, etc. A més, en massa casos les infraestructures educatives públiques no
compleixen les condicions essencials de qualitat que garanteixen el ple compliment dels drets de
desenvolupament dels xiquets i xiquetes.
Les polítiques públiques han d'estar dirigides a eliminar la desigualtat en l'educació i permeten
l'accés a ella en igualtat de condicions per a totes les xiquetes i els xiquets, promovent processos
que permetin la seua participació activa en la presa de decisions. Per a això, detallem una sèrie de
propostes i accions que es poden desenvolupar a l’àmbit local:
Garantir el dret a beques integrals amb criteris d'equitat de transport, menjador, material escolar,
uniformes i desenvolupament d'activitats escolars i extraescolars a menors en la unitat familiar dels
quals no supere el doble de l'IPREM, garantint aquests recursos econòmics fins a la finalització del
procés educatiu. En situacions especials com les famílies nombroses i monoparentals o l'existència
de persones amb discapacitat, es podria considerar ampliar el marge a uns ingressos no superiors
a quatre vegades l'IPREM anual.
IPREM - L'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples és un índex utilitzat a Espanya com a referència per a la concessió d'ajudes, subsidis o
prestacions per desocupació. Va néixer l'any 2004 per substituir el Salari Mínim Interprofessional com a referència per a aqu estes ajudes.
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•

Considerar despeses essencials i no voluntàries per a un bon desenvolupament escolar,
aquelles que permeten als alumnes més desfavorits accedir no només a equipaments
educatius, sinó també a activitats complementàries com excursions o activitats culturals que
tenen lloc al seu centre.

•

Organitzar programes d'orientació en centres educatius orientats a conscienciar l'alumnat
dels avantatges de continuar la seua formació.

•

Campanyes de sensibilització tant a les mateixes escoles com als mitjans de comunicació
locals, promovent l'educació com a mecanisme i ferramenta essencial per accedir i exercir
tots els altres drets en condicions d'equitat.

•

Dissenyar plans individualitzats dirigits a les famílies que promoguen la seua implicació en
l'educació dels menors. Aquests plans han de ser desenvolupats per educadors socials,
després de detectar la necessitat d'aquest reforç familiar i promoure un sistema de visites i
assessorament a les llars dels xiquets i xiquetes més desfavorits.

•

Servei gratuït per a aquelles famílies que tinguen dificultats econòmiques perquè es
garantisca que els menors que viuen per davall del llindar de la pobresa reben aliments
adequats almenys una vegada al dia.

•

Reforçar la formació dels xiquets i xiquetes, orientada a assumir una vida responsable en
una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància i respecte a la diversitat i als
drets humans sense cap discriminació i especialment per raó de discapacitat, gènere,
orientació sexual, origen ètnic o nacional, creences ideològiques, religioses o qualsevol altra
situació personal.

•

Elaborar un Pla d’Infància i Adolescència, on es podran detectar els problemes i les
situacions més desfavorables i on el podran fixar els objectius per tal de corregir-los.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER
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https://docplayer.es/212580038-Butlleti-trimestral-de-la-dgia.html
Algunes de les accions i activitats que es realitzen i promocionen al municipi des de l’ajuntament:

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Ajudes per a la realització d’estudis fora del terme municipal
Des del Punt Jove de Guadassuar es realitzen activitats entre la joventut: cultura, esports,
jocs, etc.
Formació Jove 2021 des del Punt Jove Guadassuar.
L’Ajuntament de Guadassuar, aconsegueix l’adhesió al Pla Edificant.
Pla Edificant
substituirà, a l’IES Guadassuar, els barracons per aularis nous. Pla Edificant del CEIP
Balmes per a millores al gimnàs, menjador, zona de joc infantil del pati, sanejament de porta
d’accés principal i intervenció parcial a la tanca i mur que envolta el centre.
Promoció de la poesia, el teatre i al lectura en veu alta amb campanyes escolars de teatre
en anglès, concursos de poesia i participació al Certamen De Viva Veu.
Guadassuar et beca: Pràctiques formatives remunerades en dependències municipals per a
este estiu que va permetre a 10 joves posar en pràctica els coneixements obtinguts al llarg
de la seua formació teòrica i adquirir experiència professional.
Escola d’estiu i tallers educatius per facilitar la conciliació familiar en períodes no lectius.
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5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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La igualtat entre els gèneres és un dret humà i la base per a aconseguir la
sostenibilitat. Per a aconseguir la igualtat és necessari que dones i xiquetes
accedisquen a l'educació, a l'atenció mèdica, a un treball decent i puguen
participar en els processos de presa de decisions polítiques i econòmiques.
No podem deixar de banda les dones de la Comunitat Valenciana i els diferents
reptes que continuen presents per a aconseguir la igualtat de gènere en: les
polítiques públiques, la desigualtat econòmica, la falta de participació real i
igualitària en la vida pública o la igualtat d'accés a l'àmbit professional, l'assetjament laboral i la
violència contra les dones en totes les seues manifestacions. La situació de les dones a la Comunitat
Valenciana no és comparable a la d'altres zones del planeta en vies de desenvolupament, però cal
donar visibilitat a unes dades que posen de manifest la necessitat de polítiques públiques que
combaten i donen suport a les dones en situacions com la violència de gènere, la desigualtat
econòmica, La manca de participació real i igualitària en la vida pública o la igualtat d'accés a
l'àmbit professional.
En relació amb les dades existents sobre violència de gènere contra les dones i xiquetes, la
Comunitat Valenciana es troba entre les quatre autonomies amb major taxa de víctimes de violència
de gènere.
Un dels canvis introduïts per l'Agenda de Desenvolupament Global 2030 respecte a les agendes
anteriors és que se centra en la seua aplicació tant a l’àmbit internacional com en els àmbits més
propers, és a dir, recomana que institucions, entitats i organitzacions locals i de base també
proposen i complisquen el repte d'incorporar responsablement aquests objectius en les seues
pràctiques cíviques i de bon govern. L'àmbit local és un espai estratègic per donar forma i establir
experiències democràtiques i polítiques públiques de compromís i participació real. Per això, tant
les administracions locals valencianes com les organitzacions socials estan cridades a implementar
pràctiques que ens permeten superar la pobresa, la injustícia i les desigualtats de gènere a l’àmbit
local, extrapolades al global.
Propostes vinculades al compromís de les corporacions municipals amb la cooperació internacional
al desenvolupament com a eina per lluitar per la consecució de l'ODS 5:
Promoure i enfortir el teixit associatiu de les ONG valencianes i de les entitats feministes del
municipi, a través de la formació i l'assessorament, amb els recursos adequats per al seu
funcionament general en el qual s'inclou un pla de cessió d'espais públics i l'establiment d'espais i
protocols de participació efectiva en el desenvolupament de polítiques públiques municipals, com a
aliança per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a l’àmbit local i
corresponsabilitat a l’àmbit internacional.
Augmentar el compromís pressupostari del municipi per a la cooperació al desenvolupament, amb
vista a complir dins de l'actual legislatura els compromisos internacionals d'inversió del 0,7%.
Un dels objectius dels governs locals és actuar com a model de bones pràctiques per a la seua
comunitat i ciutadania. Erigits com a prestadors de serveis més propers a la ciutadania, els
consistoris han d'exercir una influència significativa en la vida de les dones mitjançant l'ús de
pràctiques laborals justes, reserva de recursos econòmics específics destinats a polítiques d'igualtat
i prestació de serveis no discriminatoris.
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La persona interessada
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Analitzar la situació dels col·lectius femenins més vulnerables del municipi,(dones amb diversitat
funcional, dones immigrants amb pocs recursos, dones caps de família amb problemes d'integració
social, etc.) proposar mesures concretes que ajuden realment a reconstruir la vida d'aquestes
persones i promoure un context adequat de reconeixement i visibilitat.
Els governs locals han de garantir l'accés igualitari de les dones a la vida pública a l’àmbit local:
promoure la seua participació en els òrgans de govern local i en els processos de formulació de
polítiques públiques a l’àmbit local. Han de facilitar l'organització de les dones, proposar la
participació de les dones organitzades en la definició de polítiques públiques d'igualtat i en els plans
municipals d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i plans integrals contra la violència de
gènere i destinar fons per enfortir aquests col·lectius i fer-ho possible.
La sensibilització i l'educació per al desenvolupament continu és essencial per aconseguir la igualtat
de gènere i l'apoderament de les dones i les xiquetes també a l’àmbit local. Les administracions
locals, en el marc de les seues competències, han de dissenyar programes o activitats i campanyes
educatives específiques que sensibilitzen sobre aquest tema. En ser les administracions més
properes, els consistoris poden dissenyar estratègies de sensibilització i educació per al
desenvolupament, a partir de l'anàlisi de dades municipals sobre violència de gènere, desigualtat i
tracte discriminatori en determinats sectors poblacionals com els i les adolescents, etc.
Els objectius que aquest objectiu pretén assolir per a l'any 2030 són:
1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i xiquetes de tot el món.
2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat,
inclòs el tràfic i l'explotació sexual i altres formes d'explotació.
3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital
femenina.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

4. Reconéixer i valorar l'atenció no remunerada i el treball domèstic no remunerat mitjançant la
prestació de serveis públics, la prestació d'infraestructures i la formulació de polítiques de protecció
social, així com mitjançant el foment de la responsabilitat compartida a la llar i a la família, segons
corresponga a cada país.
5. Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge en
tots els nivells de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.
6. Garantir l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, d'acord amb el
Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament, la Plataforma
d'Acció de Beijing i els documents finals de les seues conferències de revisió.
7. Emprendre reformes que donen a les dones el dret a la igualtat de recursos econòmics, així com
l'accés a la propietat i al control de la terra i altres béns, serveis financers, herències i recursos
naturals, d'acord amb les lleis nacionals.
8. Millorar l'ús de la tecnologia, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per
promoure l'apoderament de les dones.
9. Adoptar i enfortir polítiques sòlides i lleis aplicables per promoure la igualtat de gènere i
l'apoderament de les dones i les xiquetes a tots els nivells.
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L’ajuntament de Guadassuar realitza l’atenció a les víctimes de violència de gènere, la
intervenció social i educativa, a través de la informació i la prevenció.
El consistori té el compromís d’elaborar el Pla d’Igualtat de Gènere del municipi.
Es realitzen diverses campanyes i concentracions durant l’any.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Commemoració del dia de la visibilitat lèsbica. Per la visibilitat i el respecte, per la lluita pels
drets del col·lectiu i per una societat diversa real.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Des de l’oficina tècnica d’esports es realitzen campanyes de sensibilització als centres
educatius, per empoderar la figura de la dona al món de l’esport.
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6. Garantir la disponibilitat d'aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

La falta d'aigua potable o l'aigua de mala qualitat tenen conseqüències en la
seguretat alimentària i en els mitjans per a subsistir de moltes persones en el
món. Per a aconseguir que tots tinguen accés a l'aigua potable i al sanejament
és fonamental que es gestionen de manera sostenible els recursos hídrics en
el món.
L'aigua és un factor fonamental per a l’erradicació de la pobresa i el
desenvolupament sostenible, i de gran impacte estratègic, ja que contribueix a la realització d'altres
objectius clau de desenvolupament humà (seguretat alimentària i nutricional, salut o sostenibilitat
ambiental), amb equitat.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

La zona mediterrània ha presentat històricament problemes d’escassetat d'aigua que s'han intentat
resoldre amb la construcció de preses, els trasllats i l'augment de la profunditat de les captacions
subterrànies. No obstant això, aquestes solucions no han garantit el subministrament d'aigua
potable i també han suposat nombrosos costos ambientals i socials. Aquestes infraestructures no
han estat suficients per a abastir la creixent demanda d'aigua generada pel turisme i l'agricultura a
la costa mediterrània i també han estès l'escassetat d'aigua al centre de la península.
La demanda d'aigua a la Comunitat Valenciana augmenta cada any a causa del desenvolupament
de la població i el turisme, encara que només representa el 17% del total. La resta l'utilitzen la
indústria un 3% i l'agricultura el 80% restant.
Gestió de l'aigua de manera sostenible i eficient a la Comunitat Valenciana. Ús eficient de l'aigua i
els recursos, reduir els residus d'aigua, promoure la depuració i reutilització de l'aigua per al reg de
zones verdes. Implicar els líders locals i adaptar-se al context local. Implicar usuaris finals tenint en
compte qüestions com el gènere, l'edat, les discapacitats, etc. Reforçar les capacitats tècniques,
institucionals i financeres de les institucions i mecanismes a nivell local i regional destinats a
promoure l'ús i la gestió sostenibles de l'aigua amb un enfocament participatiu i transparent on la
ciutadania siga responsable.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Intervencions realitzades i previstes des de l’Ajuntament de Guadassuar:
Millora del clavegueram, control de la qualitat d'aigua potable.
Obres de millora d’embornals i clavegueram
Aquesta intervenció permetrà reduir les males olors, les plagues de panderoles, mosquit tigre i
ratolins.
Guadassuar aposta per l’empresa Hidraqua en la concessió de l’aigua potable del municipi.
L'empresa ha apostat per transformar el tradicional cicle integral de l'aigua en el cicle sostenible de
l'aigua, gràcies a la incorporació d'ecoinnovació, ecodisseny i noves maneres de treball encaminats
a preservar els recursos naturals basats en el model d'Economia Circular.
Des d'aquesta perspectiva, Hidraqua actua a més sobre la comunitat local, enfortint les economies
locals i afavorint la implicació social.
Hi ha aprovada una ordenança reguladora d’abocaments al clavegueram. En l’actualitat s’ha licitat
l’estudi de la situació de l’aigua potable i les possibilitats de gestió, de manera que a mitjà termini
s’emprendran inversions en la xarxa d’aigua potable per a millorar la seua eficiència i es farà un nou
contracte, d’acord amb el resultat de l’estudi encomanat.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

L'energia s'utilitza per a moltes activitats quotidianes com cuinar o la neteja
personal, no obstant això, més de 300 milions de persones en el món
continuen cuinant amb combustibles molt contaminants. Per a protegir el medi
ambient és fonamental impulsar la utilització d'energies renovables en
calefacció i transport, entre altres aspectes, així com el finançament de
tecnologies més netes.
Però davant el repte que suposa el canvi climàtic, també ens cal actuar per a adaptar-nos als canvis
que tenim ja a sobre, als darrers anys s’ha fet molta feina de planificació però també de concreció i
execució d’accions que han generat estalvis d’energia, d’emissions de gasos d’efectes hivernacle i
de recursos econòmics als municipis.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Espanya és un dels països europeus més afectats pels efectes del canvi climàtic, i especialment la
Comunitat Valenciana. El rècord històric de temperatura màxima en un mes de maig a Europa
assolit a Carcaixent en 2015 (44,4ºC), o el fet que Alacant va ser la zona poblada del planeta en la
qual menys va ploure en 2014 són alguns dels indicadors dels canvis ambientals que s'estan
produint en la nostra comunitat i que, si persisteixen, tindrien un gran impacte en sectors econòmics
tan sensibles com l'agricultura, la pesca i el turisme, amenaçats si se supera la "temperatura de
confort".
Pel que fa a les mesures a adoptar per garantir l'accés universal a l'energia, es proposem les
següents:
1. Sensibilitzar eficaçment a la població sobre la situació que viuen les persones en situació de
pobresa energètica, comunicar les mesures a adoptar per fer front a aquesta situació i l'impacte
positiu esperat, perquè siguen conscients tant del problema com de la seua participació en la
solució.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

2. Liderar l'enfocament de la pobresa energètica a l'hora de promoure la rehabilitació energètica
d'edificis i habitatges.
3. Possibilitar les dotacions pressupostàries per al finançament de la rehabilitació energètica
d'edificis i habitatges per a llars vulnerables.
4. Mediació amb les empreses subministradores per evitar talls de subministrament.
5. Promoure canvis legislatius per garantir un subministrament bàsic que permeten a les persones
en situació de pobresa energètica mantindre una vida digna, i en particular, per a la millora de la
formulació i aplicació del bo energètic social.
6. Promoure programes d'informació i formació dirigits a col·lectius vulnerables en temes d'hàbits
de consum, eficiència energètica i autoconsum.
Pel que fa a les accions de cooperació internacional a les quals es refereix als objectius d'aquest
ODS, es proposa habilitar mecanismes i dotacions pressupostàries que permitisquen donar suport
econòmic i tècnic a projectes de cooperació internacional destinats a promoure la producció,
distribució i accés a energies no contaminants a un preu reduït, Autoconsum, eficiència energètica
i no dependència de les energies no natives.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Promoció de l'eficiència en el consum energètic, foment de l'eficiència energètica en enllumenat
públic, producció d'energies renovables (instal·lació de panells solars, etc.). Impuls i creació de la
Comunitat Energètica Local.
Amb l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia l’Ajuntament de Guadassuar signen
el seu compromís per l'energia sostenible local, una iniciativa a Europa per canalitzar i
reconéixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic, i que ha aplegat
milers de ciutats i pobles d'Europa en un moviment únic.
En els darrers anys el món local ha treballat de forma exitosa per implantar accions per mitigar el
canvi climàtic (promoció energies renovables com la biomassa, l’energia solar, l’eficiència
energètica sobretot en edificis i l’enllumenat públics, i l’estalvi d’energia tant en el sector públic com
de cara a la ciutadania i les empreses).

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Però davant el repte que suposa el canvi climàtic, també ens cal actuar per a adaptar-nos als canvis
que tenim ja a sobre, en els darrers anys s’ha fet molta feina de planificació però també de concreció
i execució d’accions que han generat estalvis d’energia, d’emissions de gasos d’efectes hivernacle
i de recursos econòmics als municipis.
Promocionar en xarxes socials les ajudes de la GVA - IVACE
GVA Ivace subvenciona fins al 65% del cost de projectes energies renovables d'empreses i entitats
per a avançar cap a un nou model energètic més sostenible.
L'Ajuntament de Guadassuar aplica una bonificació en l’IBI (del 15% per a empreses i
comerços) per la instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

S'hauran de dur a terme campanyes puntuals, que informen sobre la possibilitat de contractació
d'energia “verda” per part dels usuaris. Es pretén que els Ajuntaments beneficien amb una reducció
parcial del pagament de l'IBI (Impost sobre béns immobles) als ciutadans que compren electricitat
procedent de fonts d'energia renovables certificada.
És imprescindible adoptar mesures que promoguen un nou model energètic que aposten tant per
l'ús d'energies no contaminants i segures com per l'eficiència energètica, que permeta obtindré
millors productes i serveis alhora que es reduís el consum d'energia, per tal de ser més barata i
accessible.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i
productiva i el treball decent per a tots
Es considera que la meitat de la població mundial, aproximadament, viu
amb menys de 2 euros al dia i en molts països es donen casos d'explotació
infantil. En alguns països el fet de tindre una ocupació no ajuda a eixir de
la pobresa. En aquest sentit, amb aquest objectiu, es tracta d'aconseguir
que totes les persones puguen tindre una ocupació de qualitat, de manera
que es reduïsca la desocupació i s'augmente la productivitat i el consum.
El treball decent i digne és un concepte que busca expressar el que hauria
de ser, en el món globalitzat, una bona feina amb drets o ocupació decent.
El treball que dignifica i permet el desenvolupament de les pròpies capacitats és decent. L'OIT
defineix el Treball Decent com el treball realitzat en condicions de llibertat, igualtat, seguretat i
dignitat humana.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

També destaca com un repte per aconseguir un treball digne la situació dels migrants laborals, que
en molts casos s'enfronten a situacions de desprotecció i risc d'explotació laboral, i en els últims
anys també refugiats, entenent com a tals no només els desplaçats per guerres i violència sinó
també per la fam o altres efectes del canvi climàtic.
La protecció dels treballadors és necessària per a evitar treballs precaris, insegurs, perillosos i
informals. Aconseguir un treball digne significa proporcionar a les societats llocs de treball de
qualitat associats a la protecció social i respecte dels drets en el treball, per tal d'aconseguir un
creixement econòmic sostenible i inclusiu i erradicar la pobresa.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

La situació actual del treball al món és molt preocupant. Les condicions de treball estan empitjorant
a un ritme creixent i les empreses, dominades per poders financers que busquen el màxim benefici,
reubiquen empreses i indústries a països on es produeixen en condicions d'explotació laboral i cada
vegada més precària. Quan als treballadors se'ls impedeix exercir els seus drets laborals i obligats
a treballar llargues hores per molt poc salari, sent despatxats quan no ofereixen l'acompliment
esperat.
En l'àmbit local, a la Comunitat Valenciana l'efecte conjunt de la crisi econòmica juntament amb els
efectes de les reformes laborals imposades ha provocat una precarietat en els llocs de treball que
es generen en funció de la temporalitat i parcialitat. Tot això sense comptar els nivells dels índexs
de l'economia submergida.
Des de l’Ajuntament es treballa conjuntament amb la Mancomunitat de La Ribera, per la creació
de Borses de treball, per tal d’oferir més treball digne a totes les persones que estiguen en l’atur.
Programa de foment d’ocupació agrària 2021
L'Ajuntament de Guadassuar du a terme un programa d'inserció laboral dins del marc dels Convenis
de Col·laboració del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb les Corporacions Locals.
Es tracta d’un programa per a pal·liar la desocupació agrícola estacional amb la finalitat de garantir
als treballadors desocupats del Règim Especial Agrari un complement de renda, a través de Plans
Especials d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides.
Gestionar les subvencions i ajudes de la Generalitat i la Diputació de València.Com per exemple
el Pla Resistir.
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9. Indústria, innovació i infraestructures
Tindre una economia forta depén del fet que es realitzen inversions
importants en les infraestructures dels països. La innovació, a més, és
fonamental perquè existisca una indústria més productiva i menys
contaminant. Encara que durant els últims anys s'ha produït una reducció
de les emissions de diòxid de carboni en la fabricació, la reducció no ha
sigut igual a tot el món.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Cal realitzar promoció d'iniciatives d'economia circular, promoció de la
millora de gestió en els comerços i negocis d'hostaleria.
Els avenços tecnològics també són essencials per trobar solucions permanents als reptes
econòmics i ambientals, així com el subministrament de nous llocs de treball i la promoció de
l'eficiència energètica. Altres maneres importants de facilitar el desenvolupament sostenible són la
promoció d'indústries sostenibles i la inversió en recerca científica i innovació.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

A l'hora de planificar i urbanitzar, no es té en compte el comportament de vegades extrem de l'entorn
físic. Els efectes catastròfics d'episodis naturals d'extraordinària categoria estan relacionats, en
molts casos, amb ocupacions impròpies de zones vulnerables del territori.
El territori valencià, per la seua configuració fisiogràfica, les seues condicions climàtiques i el seu
model de distribució espacial de la població, és altament susceptible de patir aquest tipus de risc.
Propostes que s'han de considerar directrius a tindre en compte tant a l’àmbit local, com
internacional, tant en les polítiques públiques locals com en les accions de cooperació internacional
al desenvolupament dutes a terme pels municipis. Les següents línies d'actuació generen el marc
de seguretat i estabilitat en matèria d'infraestructures, respectant les realitats de cada territori, la
seua evolució històrica i la seua cultura:

10.

•

Establir mecanismes de participació, empoderament ciutadà i inclusió social i econòmica
durant tot el procés (avaluació, execució i seguiment) per tal de determinar la idoneïtat de
les actuacions i projectes que es pretenen dur a terme en matèria d'infraestructures,
urbanisme i/o industrialització.

•

Promoure estratègies i plans urbanístics resilients i sostenibles, en harmonia amb el medi
ambient, que eviten l'especulació sobre el valor del sòl i garantisquen un equilibri entre espais
verds, residencials i productius.

•

Recolzar Plans que tinguen com a objectiu evitar aglomeracions en ciutats i assentaments
urbans. Això requerirà inversió en zones rurals.
Reduir la desigualtat en i entre els països
Actualment existeixen grans desigualtats en països i entre països pel que fa
a l'accés als serveis de salut, a l'educació i als béns productius. Per a reduir
les desigualtats és fonamental que s'afavorisquen les exportacions dels
països en desenvolupament i que es reduïsquen els aranzels.
Es pot treballar per dotació d'habitatge social protegit, programes d'atenció
a l'immigrant o col·lectius socials amb problemes d'inclusió, garantia dels
drets de la infància i de la joventut.

La reducció de la desigualtat a Espanya i al món ha de ser una prioritat central de l'acció pública.
En l’àmbit estatal, regional i local, d'acord amb les seues respectives competències, s'ha de revisar
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

un ampli conjunt de polítiques i mesures, en particular les polítiques fiscals i salarials, perquè
contribueixin amb més fermesa a la redistribució i a la reducció de la desigualtat.
Els municipis tenen moltes competències de contractació pública, ja que han de prestar, entre
d'altres, serveis de neteja i recollida d'escombraries, conservació i manteniment de la via pública,
serveis socials de proximitat i prestació de centres municipals, cal aprovar mocions que expressen
la voluntat i el compromís dels governs locals d'avançar cap a la contractació pública que afavorisca
les empreses fiscal i socialment responsables.
11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs,
resilients i sostenibles
En general, es considera que les ciutats han ajudat moltes persones a
progressar socialment i econòmicament i de fet, les ciutats han crescut i
continuen creixent de manera que s'espera que l’any 2030, 5.000 milions de
persones visquen en ciutats.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Per a superar el repte que tantes persones visquen a les ciutats, aquestes
han de convertir-se en espais segurs, inclusius, resilients i sostenibles.
Foment de la participació ciutadana, foment del voluntariat, foment de
l'associacionisme, foment del transport no contaminant, actuació de la protecció civil en control i
prevenció de riscos naturals, programes dirigits a la ciutadania en matèria d'autoprotecció, gestió
de residus urbans que minimitza l'efecte mediambiental.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

L’ajuntament realitza de manera sistemàtica l’adequació de les vies públiques, tant a l’àmbit de
les calçades, com de les voreres, amb el canvi o rehabilitació de la senyalització horitzontal i
vertical.

Esta previst l’elaboració de un Pla de Mobilitat Urbà Sostenible – PMUS per aquest any 2021, on
se valoraran les necessitats en quan a la mobilitat, sostenibilitat i accessibilitat de Guadassuar.
Disposen de una Subvenció de la Diputació de València
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

S’ofereix la recollida de mobles i efectes usats a la porta de casa per evitar que acaben en la
natura o en la via pública.

Línia Verda a Guadassuar
L’Ajuntament ha la nova web i aplicació Línia Verda, amb l’objectiu de dotar la ciutadania d’una
nova eina més dinàmica, moderna i ràpida d'informar dels problemes i incidències que es troba
al municipi.
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Recordar les normes d’us dels contenidors per a evitar males practiques i fomentar el reciclatge.
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12.

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
El consum no sostenible produeix contaminació i degrada el medi ambient, per
tant, és necessari actuar des de l'arrel per a apostar per sistemes de producció
que respecten en entorn i que siguen sostenibles. A més, totes les persones
han de triar maneres de vida sostenibles per a contribuir a cuidar la naturalesa
i frenar el canvi climàtic.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Es poden promocionar horts urbans, foment del consum responsable entre el personal de
l'ajuntament, en la ciutadania, els comerços i empreses, implementació de la contractació pública
verda, seguiment del compliment dels criteris de contractació responsable, promoció del reciclatge
i la reutilització de residus.
Les principals competències que tenen els municipis són les relacionades amb matèries com
l'urbanisme, els serveis socials comunitaris, el subministrament i tractament d'aigua, la recollida i
tractament de residus, la promoció del turisme, la cultura i l'esport.
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Les principals competències que tenen els municipis són les relacionades amb matèries com
l'urbanisme, els serveis socials comunitaris, el subministrament i tractament d'aigua, la recollida i
tractament de residus, la promoció del turisme, la cultura i l'esport.
Guadassuar té una fira agrícola i industrials on s’exposen any rere any, productes de la terra,
però també tot el que a innovació en maquinària i producció es refereix.
13.

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

El canvi climàtic és una realitat i està produint efectes negatius en les
persones, en l'economia i en la naturalesa. Per a lluitar contra el canvi
climàtic en 2016 diversos països van signar l'Acord de París i es van
comprometre a treballar per a limitar l'augment de la temperatura global a
menys de 2 graus.
En l’àmbit municipal, és fonamental actuar per reduir les emissions de
gasos d'efecte hivernacle, és a dir, mitigar el canvi climàtic, frenar
l'escalfament global i evitar així els seus efectes més catastròfics. Les ciutats, en particular, tenen
un paper destacat en la contribució al canvi climàtic. El 50% de la població mundial viu en zones
urbanes i s'espera que el 2050 aquest percentatge arribe al 70%. Les ciutats consumeixen el 80%
de l'energia produïda a nivell mundial i són responsables d'aproximadament un percentatge
equivalent de les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle.
Les ciutats són especialment vulnerables al canvi climàtic. Les infraestructures urbanes, la qualitat
de vida i els sistemes urbans sencers, tant en països pobres com en rics, estan en risc.
El canvi climàtic afecta els principals "talons d'Aquil·les" de les ciutats: accés a l'aigua, etc., per la
qual cosa la seua adaptació al canvi climàtic és essencial.
https://participacio.gva.es/documents/162282364/163926803/ODS_+versi%C3%B3n+web_VAL.pdf/6ba878ab-fd5a48d1-94fc-d92f467412bd
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Com ja hem comentat al llarg del PUAM, el municipi
de Guadassuar està adherit al PACES. Pacte de les
Alcaldies pel Clima i l’Energia.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

L’ajuntament es preocupa de realitzar activitats
mediambientals, per als xiquets i xiquetes més menuts,
per educar-los i que preguen consciència des de ben
menuts.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Realització de campanyes com el dia del Medi Ambient.

Es donen alguns consells per ajudar al planeta:
• Canvia les bosses de plàstic per unes de tela
• Sempre porta la teua botella d'aigua reutilitzable.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

• Camina o utilitza transport net sempre que et siga possible.
• Compra productes locals i porta una alimentació de
temporada. Els productes sempre estaran més frescos i
saborosos.
• Utilitza productes per al cuidat personal que puguem
reutilitzar i que no tinguen envàs, com ara: raspall de dents
de bambú, compreses de tela, la copa menstrual, sabó sòlid...
•

Utilitza envasos de cristall o acer inoxidable per a conservar el menjar.

•

Substitueix les palletes de plàstic per altres de bambú, cristall o acer inoxidable.

•

Desconnecta tots els aparells electrònics sempre que no els gastes.

•

Estalvia el màxim d'aigua possible.

•

Quan vages d'excursió al camp o muntanya no deixes fem.
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Campanya per la conscienciació per a preservar les abelles
Dia internacional de les abelles. L’Ajuntament
de Guadassuar a través de les xarxes socials
dona informació sobre de com intentar preservar
este important animal.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Campanyes com el repte del reciclatge.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Campanya de conscienciació i informació ciutadana, en col·laboració amb el Consorci Ribera i
Valldigna, per a donar una nova vida als residus que cal depositar al contenidor groc i que ara es
concep com una competició entre localitats.

Campanya L’Hora del Planeta
L’Ajuntament de Guadassuar se suma a l’Hora del
Planeta, una iniciativa a escala mundial per la qual
s’apaga la llum exterior del campanar del poble durant
una hora.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

14. Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, les mars i els recursos marins per
al desenvolupament sostenible
Les mars i els oceans no són només font de vida, també són essencials per
al comerç i el transport, però, actualment, la contaminació i l'acidificació estan
causant canvis en els ecosistemes. Per a aconseguir protegir mars, oceans i
rius és fonamental una regulació que siga efectiva i que controle la sobrepesca
i la contaminació.
Els mitjans de vida de més de 3.000 milions de persones depenen de la
biodiversitat marina i costanera. No obstant això, el 30% de les poblacions de
peixos del món estan sobreexplotades a un nivell que hui dia està molt per baix del necessari per
produir un rendiment sostenible. Els oceans també absorbeixen al voltant del 30% del diòxid de
carboni generat per les activitats humanes i hi ha hagut un augment del 26% en l'acidificació marina
des de l'inici de la revolució industrial. La contaminació marina, que prové principalment de fonts
terrestres, està arribant a nivells alarmants: per cada quilòmetre quadrat d'oceà hi ha una mitjana
de 13.000 peces de residus plàstics. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible proporcionen
un marc per ordenar i protegir de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners de la
contaminació terrestre, així com per abordar els impactes de l'acidificació dels oceans. Millorar la
conservació i l'ús sostenible dels recursos oceànics a través del dret internacional també ajudarà a
mitigar alguns dels reptes als quals s'enfronten els oceans.
Cal realitzant campanyes als escolars de conscienciació per la cura dels barrancs, rius, i els
mars,

Tot allò que llancem a un barranc, un clavegueram, o el riu, té una possibilitat molt alta d’acabar al
mar, per això la ciutadania dels municipis denominats d’interior també deu tindre la sensibilitat per
la cura del mig marítim.
Conservació i control d'abocaments en barrancs i rius. Guadassuar disposa d’un ampli patrimoni
hidrogràfic. Des del consistori s’han de realitzar accions per protegir-lo.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

15. Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir
la degradació de les terres i detindre la pèrdua de la biodiversitat
Més del 30% de la superfície de la terra està coberta per boscos i els arbres són
elements essencials per a frenar el canvi climàtic.
En l'actualitat, es destrueixen 13 milions d'hectàrees a l'any, la qual cosa provoca
desertificació. El repte consisteix a protegir els boscos, gestionar l'ús dels
recursos de manera sostenible i reduir la desertificació.
Podem definir les terres forestals com totes les àrees cobertes d'espècies
forestals, arbustives, matolls o herbàcies, d'origen natural o se sembra, que compleixen o poden
complir funcions ecològiques, de protecció, producció, paisatgístiques o recreatives:
· Els boscos són la subsistència d'uns 1.600 milions de persones, incloses més de 2.000 cultures
indígenes.
· Els boscos són la llar de més del 80% de les espècies terrestres d'animals, plantes i insectes.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Per protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, el primer que hem de
fer és fer una correcta elecció de la zona a preservar. Aquests espais protegits comptaran amb un
programa de conservació realitzat per a cadascuna de les àrees protegides en què es detallen els
usos permesos, així com un inventari complet de la seua biodiversitat i una dotació pressupostària
per a la realització d'activitats de conservació.
Conservació del medi natural, actuacions en paratges, actuacions sobre espècies terrestres
invasores, impuls del desenvolupament rural orientat a la conservació de la biodiversitat i del
paisatge, foment de la infraestructura verda, projectes de restauració ecològica.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

L’ajuntament disposo d’un Pla de Prevenció d’incendis, actualment està redactant-se un Projecte
d’ordenació de muntanyes del municipi, un Pla de Cremes i l’adhesió de Guadassuar al Pacte de
les Alcaldies pel Clima i l’Energia citat en distintes ocasions en el transcurs de l’elaboració
d’aquest pla, posa en valor el compromís que mostra el consistori en la lluita contra la degradació
de les terres i pèrdua de biodiversitat.
Des del consistori es realitzen diverses accions per a promoure entre la població la cura del medi
ambient.
• Any darrere any, es fan excursions per conèixer i cuidar La Garrofera.
• Eixides per plantar arbrets i a gaudir de la natura amb la finalitat de
celebrar el Dia de l’Arbre.
Campanya STOP AL FOC
Tracta de conscienciar a la població en la prevenció per a impedir incendis
forestals, tant recordant els moments de cremes, anar en conter sobretot
en dates festives amb el foc que es fa per paelles, torrades, en preservar
les zones boscoses, etc.
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16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

La pau és fonamental per a aconseguir la resta d’ODS, no obstant això,
la violència en totes les seues manifestacions continua sent un problema
per a persones de tot el món, en aquest sentit cal destacar el
maltractament infantil i les seues greus conseqüències.
La clau està a legislar perquè les normes siguen més efectives i es
protegisquen els drets de les persones.

A Guadassuar se li dona molta importància a la inclusió y cohesió social amb la realització
de campanyes com per exemple:
Campanya "JUNTS CONTRA EL CÀNCER INFANTIL. QUILÒMETRES DE SOLIDARITAT"
✓ Aquesta campanya escolar solidària, organitzada
per l'Ajuntament de Guadassuar i l'associació Junta Local
Guadassuar Aspanion, va tindre lloc la primera quinzena
del mes de maig als centres educatius. Davant la gran
acollida que va rebre, la iniciativa es va estendre a tot el
poble de Guadassuar.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Aliances amb Aguafa
(Associació de Familiars i Malalts
d’Alzheimer) empoderen la tasca d’aquesta associació amb
l’assessorament a les famílies i buscar el benestar de moltes
persones que ho necessiten. La situació sanitària esdevinguda per la
crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha fet que la gent major
siga més vulnerable davant de qualsevol demència i, per això, des de
l’Ajuntament de Guadassuar, amb el suport de l’associació, s’ha estat
treballant per a donar informació i consells que ajudaran a suportar
millor el que vinga.
Pròximament, fruit també d’aquest treball en comú, veurà la llum una
campanya per a donar informació i consells que pretenen ajudar a
gestionar millor les relacions i el tracte amb les persones que pateixen qualsevol tipus de demència.
L’objectiu és, en la línia de la campanya encetada per la Confederación Española d’Alzheimer
(CEAFA), generar uns entorns més amigables i solidaris amb les persones amb demència, també
des de l’àmbit municipal i local.
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L’Ajuntament de Guadassuar impulsa la publicació: SOM Guadassuar
És un nou Butlletí d’Informació Municipal, es distribueix
al poble de Guadassuar tant en format paper, amb
centenars d’exemplars, com virtual i pretén ser una nova
eina comunicativa de caràcter quadrimestral que per tal
d’informar a la població de l’actualitat del municipi, de
forma clara i visual.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

A l’Ajuntament de Guadassuar es treballa dia a dia, per a complir la Llei de Memòria Històrica
i Democràtica. I dona suport al treball realitzat al IES Didin Puig al seu projecte “Drets
Humans, Holocaust i Memòria Històrica” que ha rebut el III Premi de Memòria Històrica de la
convocatòria 2021 de la Diputació de València, coordinat i organitzant accions conjuntes en
el marc d’aquest projecte educatiu.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

17.

Aliances per a aconseguir els objectius
Revitalitzar l’Aliança mundial per al desenvolupament sostenible.
Les organitzacions socials juntament amb les diferents administracions han
d'articular un ampli procés de reflexió i diàleg entre els agents socials a partir
d'una anàlisi crítica i una reinterpretació de l'agenda en matèria de justícia
global i solidaritat.

Una política pública de cooperació al desenvolupament amb un enfocament
integral ha d'incloure altres polítiques més enllà de la cooperació: educació,
salut, comerç, agricultura, pesca, migració, canvi climàtic, energia, seguretat, etc. Les intervencions
en aquestes àrees generen un impacte en el desenvolupament dels països del Sud i en la
construcció d'una ciutadania global valenciana compromesa amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, i ha de ser possible aprofitar l'oportunitat per a crear sinergies en
benefici d'aquests països, d'acord amb el principi de coherència de polítiques per al
desenvolupament,
Que busca millorar l'impacte positiu de la política de cooperació i
desenvolupament assegurant un vincle més proper i coherent entre el conjunt de polítiques
públiques que afecten el desenvolupament, per tal d'aconseguir l’erradicació de la pobresa i la
desigualtat, la igualtat de gènere, el desenvolupament humà i la sostenibilitat ambiental.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Es relacionen en primer lloc, els projectes que estan basats en les subvencions del Pla d’Inversió
per la Diputació de València per al bienni 2020-2021 són:
PRESSUPOST
€

PROJECTE
Repavimentació de l’Avinguda de la Diputació.

29.975,00

Nova redona a l’Avinguda de la Diputació.

20.000,00

Conversió en zona de vianants el Carrer Alzira.

41.173,26

Obres de millora dels embornals i clavegueram.

92.015,24

Rehabilitació dels edificis d’usos múltiples i el Centre
Cultural.

24.999,93

Renovació Avinguda de les Danses.

128.621,73

Nova redona Avinguda de les Danses.

20.000,00

Polígon Industrial: Renovació dels centres de
transformació, traçat de baixa tensió i execució del tram
d’alta tensió.

126.480,30

Obres d’ampliació del cementeri.

71.000,00

2021

2022

A causa de la pandèmia de la Covid-19 els projectes que estan previstos per desenvolupar-se als
anys 2020 i 2021 han patit retards, la Diputació de València conscient del problema ha ajornat els
terminis de finalització.
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➢ Repavimentació de l’Avinguda de la Diputació, amb un pressupost de 29.975,00 €
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

➢ Nova redona a l’Avinguda de la Diputació, amb un pressupost de 20.000 €

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
➢ Conversió en zona de vianants el Carrer Alzira
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Conversió en zona de vianants el Carrer Alzira amb un pressupost de 41.173,26 €
En les imatges podem observar la situació anterior i la nova actuació ja duta a terme.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

➢ Obres de millora dels embornals i clavegueram,

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

El pressupost per aquestes millores és de 92.015,24 €
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
➢ Rehabilitació dels edificis d’usos múltiples i el Centre Cultural
Rehabilitació de les cobertes amb un pressupost de 24.999,93 €

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

➢ Renovació Avinguda de les Danses
Renovació Avinguda de les Danses del pavimentat, remodelació de voreres, senyalització
horitzontal i vertical de l’Avinguda de les Danses, amb un pressupost de 128.621,73 €

➢ Nova redona Avinguda de les Danses
Nova redona amb un pressupost de 20.000,00 €
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
➢ Polígon Industrial
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Renovació dels centres de transformació, traçat de baixa tensió i execució del tram d’alta tensió,
Unitat d’actuació 12, amb un pressupost de 126.480,30 €.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

➢ Cementeri municipal

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Obres d’ampliació del cementeri, amb un pressupost de 71.000,00 €
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

CRONOGRAMA – Objectius – Línies d’Actuació – Relació amb els ODS - Termini
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu entorn territorial
Disposar d'una estratègia o pla d'ordenació
urbana municipal, que definisca la utilització
racional del territori.

Urbanització del Polígon La Garrofera.
Pla General d'Ordenació Urbana de
2013

Urbanisme de consens, amb
participació de veïns i veïnes.

6-7-9-11-13

L

IVACE

9-11

C

Ciutadania

6-7-13-15

C

la

Conservar, protegir i millorar el paisatge, el patrimoni natural i cultural

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Adoptar mesures de conservació, millora i
protecció de la naturalesa i del patrimoni
natural: flora, fauna, paisatge i ecosistemes
existents. Proposar l'adopció de mesures
dirigides a reduir l'ús d'herbicides químics, la
millora dels hàbitats dels pol·linitzadors en les
àrees urbanes i periurbanes, etc., així com
aplicar metodologies i programes de
seguiment de la biodiversitat urbana.
Realitzar un adequat aprofitament de les
muntanyes des del punt de vista de la
biomassa forestal amb finalitats energètics,
com a part d'una estratègia per a l'impuls del
desenvolupament rural, la conservació dels
usos tradicionals que afavorisquen la
conservació dels espais naturals i la
prevenció dels incendis.

Catalogació
com
a
Arbre
Monumental del Pi Redó i
Declaració de paratge natural
Municipal.

PMUP - REACCIONA 2020 Gestió
forestal i prevenció d'incendis.

Contractació d’un Agent
Mediambiental.

11-13-15
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el context natural
Modificació del Pla General per a
incorporar el concepte d'infraestructura
verda urbana amb la finalitat de crear
l'itinerari municipal de la Ruta de
l'aigua.
Incorporar a la planificació i a la gestió
urbanística el concepte d'infraestructures
verdes urbanes, com a solucions basades en
la naturalesa, que permeten atendre els
problemes urbans. No sols contribueixen a
millorar la biodiversitat, sinó que lluiten contra
el canvi climàtic, tant en l'àmbit de la reducció
de les emissions GEIs, i l'adaptació local,
contribuïen a l'oci i ciutadà. Aquest tipus
d'infraestructures són claus per a la
comprensió i gestió del metabolisme urbà.

•

•

•

Modernització i Smart City –
Instal·lació de reg intel·ligent en
places enjardinades.
Expedient obert per la compra i
regeneració de l’antiga gravera
per convertir-lo en Paratge
Natural Municipal – Paratge
Cano / Riu Magre.
Expedient obert per fer de l’antic
abocador un Paratge Natural.

C

6-15

L

Adquisició de terrenys on s’ubica el Pi
Redó i convertir-lo en Paratge natural.

3-15

L

Direcció
Territorial
d'Educació,
Cultura i
Esport
Diputació
València

de

Propietari
•

•

La gestió sostenible en matèria hidràulica,
utilitzar l'aigua mantenint la qualitat de vida de
les
generacions
presents,
sense
comprometre les generacions futures.

6-11-13-15

Demanar BIC per al Cano en la
categoria de Monument.

•

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

F= Fet
C = Curt

Condicionament del camins
forestals: Reparació, asfaltat i
senyalització.
Construcció d’un carril ciclóvianants connectant el municipi
amb el polígon el Pla d’Alzira.
Construcció d’una carril ciclóvianants Guadassuar – L’Alcúdia.

Modernització del serveis d’aigua,
controlant les fugides i aforaments
sense
comptador,
digitalitzar
i
sectoritzar els contadors, per un millor
control de la xarxa.

3-15

L

Diputació de
València

3-6-11-12-13

M

Empresa
adjudicatària
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

SEGELL

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

L = Llarg

Previndre l’ampliació de la depuradora
d’aigües residuals.

Projecte d’instal·lació de tendals de
recollida automàtica per dotar
d’ombra a la Plaça Comunitat
Valenciana per facilitar l’ús en
esdeveniments a l’aire lliure.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Dissenyar les xarxes d'infraestructures
verdes i blaves tenint en compte criteris de
connectivitat
ecològica
i
de
les
característiques
geomorfològiques
del
territori, amb l'objectiu d'optimitzar la
prestació de serveis eco-sistèmics als
ciutadans. Això implica, també, delimitar i
identificar els elements que constitueixen
aquestes infraestructures i establir mesures
per a la seua restauració, conservació i
gestió, a escala local i de barri.

6

L

Disseny de la ruta municipal de l'aigua
amb la indicació de les seues
infraestructures i l'establiment de
mesures per a la seua restauració,
conservació i gestió.

6-13-15

C

Gran Via: Plantació d’arbres de gran
port, com anticipació de la futura
remodelació i nova urbanització del
passeig central.

3-13-15

M

Planificar per trams la urbanització total
de la Gran Via, per tal de fer l’eix
vertebrador de la mobilitat interna
urbana, tant motoritzada, com per
vianants.

11

M

Posada en valor del patrimoni botànic,
senyalitzant les places i jardins, així
com la plantació d’arbres singulars.

4-15

M

3-11-15

M

3-11-15

M

Crear Itineraris ambientals
paratges naturals municipals.

per

Zona de La Garrofera: Adequació i
protecció de la zona.

EPSAR
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Definir un model urbà compacte amb equilibri i amb dotació de serveis basics
Millora
dels
Clavegueram.

Millorar i consolidar la dotació de serveis
bàsics.

Assegurar la prestació dels serveis públics
que afavorisquen la conciliació familiar alhora
que contribueixen a la igualtat de tracte i a la
igualtat efectiva de dones i homes, com a
residències de majors, centres de dia,
guarderies, o campaments municipals. Tot
això en el marc de les respectives
competències.

embornals

i

6-11

Ampliació del cementeri.

9

Obres de repavimentació i nova
rotonda de la avinguda Diputació.

9

Obres de repavimentació i nova
rotonda de la avinguda Danses.

9

Renovació
infraestructures
elèctriques polígon industrial.

9

Obres d'ampliació i Reforma de
l'Edifici Cedit a l'Associació Aguafa
per a la seua inclusió ena la xarxa
de centres de dia de la Generalitat
Valenciana. Autorització de centre
de dia.

3-5-10

Reforma del Casal Fester.

9

Diputació de
València –
Pla d’Inversió
2020-2021

C
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Millorar la qualitat i l'accessibilitat universal dels espais públics
Fomentar la diversitat, la qualitat i la
versatilitat dels espais públics, dotar els d'un
mobiliari adequat i polivalent, convenientment
revisat i millorar la seua estètica, conservació
i bellesa. Atendre el paisatge urbà.

Adequació Plaça Mariano Benlliure.

Fomentar la cultura, l'intercanvi, la
convivència i l'oci urbans, convertint els
carrers en “places”, per a aconseguir que
l'espai públic siga un senyal d'identitat.

Redacció del projecte Adequació
de la Plaça Gotarrendura.

Continuar amb la modernització i
adequació dels parcs infantils.
Establir plans i vies d’accessibilitat a les
instal·lacions esportives.

Obres Adequació Plaça Gotarrendura.

3-9-10-11-15

M

3-9-10-11-15

M

Compra de l’edifici del Patronato, per
cedir a la Banda de Musica de
Guadassuar, per als assajos i classes
de musica.

Activar espais de convivència com a fórmula
per a millorar la salut psíquica de la ciutadania
i trencar bambolles de soledat i d'aïllament,
propiciant la diversitat d'usos, l'intercanvi
cultural i el sentit de pertinença al lloc.

Reforma i Adequació "Llar dels
jubilats"

Eliminar
barreres
arquitectòniques,
perseguint la major autonomia de les
persones amb mobilitat reduïda, millorant
l'accessibilitat
universal
a
espais
i
equipaments públics, habitatge i serveis
bàsics.

Reforma i Adequació "Llar dels
jubilats"

Plaça de la Llibertat: Remodelació del
parc infantil i instal·lació d’un aparatós
gimnàstic de cal·listenia i conversió de
l’antiga font en zona verda, amb
plantació d’una olivera centenària,
instal·lació de reg per goteig.
Anar progressivament adaptant els
passos de vianants, voreres, accessos
als edificis publiques i locals
comercials,
per
aconseguir
“l’Accessibilitat Universal”

L

Entitats
financeres

3-5-9-10-11
M

3-9-10-11

M

Comerciants
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Alliberar espai públic ocupat per l'automòbil
privat per a convertir-lo en espai públic d'ús
múltiple, afavorint l'ús per als vianants i el
comerç local.

Garantir no sols la seguretat contra la
delinqüència, si no també la seguretat enfront
dels accidents, amb mesures preventives
com el disseny de carrers amb pendents
adequats,
identificació
de
zones
inaccessibles, avaluació de la jerarquització
viària,
atenció
als
encreuaments
i
interseccions dels vianants amb els vehicles,
compte amb els acabats superficials urbans,
etc.

Conversió en zona per als vianants
del Carrer Alzira.

Consulta per al redisseny de la Gran
Via.

Conversió en zona per als vianants
d'un tram del Carrer Major.

3-9-11-15

C

Elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible – PMUS

3-9-11

C

Pacificació del trànsit en l'est de
Guadassuar enfront del Col·legi sant
Francesc.

3-9-11

M

Associacions,
ciutadania,
empreses,
comerços,
etc.

Diputació de
València.
Biela: Solució viaria per pacificar el
transit a la part est de Guadassuar.

3-9-11

L

Conselleria
d’Obres
Públiques.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi climàtic i avançar en la seua prevenció
Desenvolupar un planejament urbanístic que
responga a la prevenció enfront dels riscos
naturals i que garantisca l'aplicació de
normes específiques sobre aquest tema, tant
en les infraestructures, instal·lacions i
construccions.

Revisió del Pla d’emergències.

9-11
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Incloure noves previsions en els instruments
de planejament, relacionades amb l'adaptació
i mitigació dels efectes del canvi climàtic:
pujada de la mar, pèrdua de sòl fèrtil, pluges
torrencials, incendis forestals, augment de les
temperatures o grans períodes de sequera.

Posar en marxa plans d'emergència enfront
del canvi climàtic i , més àmpliament, plans
d'acció pel clima i l'energia sostenible.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

F= Fet
C = Curt

Treballar mitjançant xarxes de ciutats (Xarxa
del Clima, Xarxa Espanyola de Sostenibilitat
Local, Xarxes provincials per a la
sostenibilitat, etc.)impulsant accions de
mitigació i adaptació comuna. Aconseguir
Pactes i aprovar Estratègies que busquen la
reducció d'accidents greus per desastres, la
millora de la qualitat de l'aire, la reducció de
l'impacte ambiental negatiu per càpita, la
gestió dels residus.

Aprovació Pla Local de Prevenció
Incendis Forestals i Pla Local de
Cremes (PLPIF).

3-13

Aprovació en el ple de juliol de 2020
del pla d'Acció pel clima i Energia
Sostenibles - PACE

13

Adhesió de l'ajuntament a la xarxa
de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat.

3-9-13
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

Registrat el 21/07/2022
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SEGELL

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Instal·lació de plaques fotovoltaiques per els
edificis de l’ajuntament i recaptació per
l’autoconsum de 7 Kw.

S’ha posat una fotovoltaica de 10
Kw
a l’ajuntament (reacciona
Diputació), una de 50 kw
compartida amb poliesportiu i
piscina coberta (IVACE). S’ha
demanat
subvenció
per
a
fotovoltaiques al col·legi Balmes de
50 kw (next generation), una de 25
kw per a la llar dels jubilats
(Diputació reacciona), una de 40 kw
compartida amb l’edifici EPA, policia
local i aparcament subterrani.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic
Preparar-se per a fer front a les possibles
crisis (subministraments, vagues, avaries,
desastres naturals, etc.) abans que arriben.
Això requereix avaluar els diferents escenaris
estudiant quins elements del sistema urbà
estan més implicats, fer test d'estrés,
optimitzar les inversions per a reduir els riscos
i evitar les possibles fallades en cadena. Un
diagnòstic adequat, de tots els actors
necessaris, incloent a la societat civil i
l'avaluació de la resiliència en anteriors crisis
poden ser molt útils. Es proposa l'aprovació
de protocols d'actuació.

Sol·licitud d'ajudes previstes en el
PRTR , Programa d'incentius 4:
Realització
d'instal·lacions
d'autoconsum, amb fonts d'energia
renovable, en el sector residencial,
les administracions públiques i el
tercer sector, amb o sense
emmagatzematge.
Sol·licitud d'ajudes Pla Reacciona
per a la instal·lació solar fotovoltaica
d'Autoconsum en l’Ajuntament.

•

Instal·lació
Solar
fotovoltaica
d'Autoconsum
en
Edificis
Educatius.

•

Instal·lació
solar
fotovoltaica
d'Autoconsum a l’Ajuntament.

•

Instal·lació
solar
d'Autoconsum
esportives.

7-9-11

L

Societat civil
en general.

fotovoltaica
instal·lacions
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C = Curt
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ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Sol·licitud d'ajudes IVACE per a la
instal·lació
solar
fotovoltaica
d'Autoconsum en l’Ajuntament.
Canvi de l'enllumenat LED a la via
pública i a les instal·lacions
municipals:
Reduir la despesa d'energia, fomentar el seu
estalvi i promoure l'eficiència energètica a
través de plans i estratègies. Incorporar
criteris d'arquitectura bioclimàtica passiva o
maximitzar els serveis de calefacció,
refrigeració o il·luminació, amb el mínim
consum possible.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Poliesportiu.
Vestidors piscina coberta.
Nou edifici de la Policia Local.
Baixos del Centre – Punt Jove.
Ajuntament.
Oficines de recaptació.
Nou edifici de Benestar Social.
Antiga casa del Secretari.
Bar poliesportiu.
Llar i bar dels jubilats.

Campanyes de conscienciació tant
pels treballadors i treballadores
municipals, com per a la pròpia
ciutadania, per poder estalviar en tots
els serveis: Calefacció, refrigeració i
il·luminació, tant als edificis municipals,
con als seus propis habitatges.

4-7-11

C

Instal·lació d’una planta fotovoltaica
d’autoconsum per als edificis escolars
de l’avinguda de la Diputació.

7-9-11

M

La ciutadania

Diputació
València

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

•

Adquisició de un vehicle elèctric.
•

Instal·lació
de
plaques
fotovoltaiques per els edificis de
l’ajuntament i recaptació per
l’autoconsum de 7 Kw.
Substitució de tots els vehicles
municipals per vehicles elèctrics.

de

Generalitat
Valenciana
7-11-13

M

Govern
Central
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C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Aconseguir un marc normatiu i de planejament actualitzat, flexible i simplificat que millore la gestió
Generar un marc normatiu que promoga una
integració adequada de la tramitació
ambiental i la dels plans urbanístics,
propugnant una simultaneïtat en els tràmits.

Ordenança municipal reguladora
del procediment aplicable als
instruments d’intervenció ambiental
I urbanística.

11-13-16

Disposar
d'Ordenances
que
siguen
compatibles amb la normativa estatal i
autonòmica i que permeten aplicar totes dues
sense llacunes, ni problemes interpretatius.

Aprovació nova Ordenança Fiscal
Reguladora de l'Increment de valor
dels terrenys de Naturalesa Urbana.

16

Impulsar la capacitació local i millorar el finançament.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Resoldre els dèficits de recursos tècnics i
humans encarregada d’implementar l'Agenda
2030 i l'Agenda Urbana

Selecció arquitecte 100% jornada.

8

Proposta de revisió de l’ordenança
de plusvàlues.

8

C

8

M

Creació d’una Oficina Virtual de
recaptació, per poder accedir amb
Certificat Digital per que la ciutadania,
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C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

puga comprovar la seua situació
econòmica amb l’ajuntament de
Guadassuar.
Eficiència en la Gestión municipal.

Revisió dels preus del guals i de la
piscina coberta.

8

C

Revisió de la Taxa de l’1,5 que s’aplica
per ús del sól municipal per a les
empreses
de
telecomunicacions,
elèctriques, etc.

8

C

3-5-10-16

F

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits

Incloure en els plans i programes de caràcter
social que s'elaboren i aproven mesures per
a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats
i de tracte entre dones i homes i els
compromisos específics per a dur a terme les
mesures que combaten els efectes negatius i
els obstacles que tenen les dones.

•

Aprovació del Pla d'Igualtat de
Guadassuar.

•

Posar en marxa les accions
definides en el pla d'igualtat de
Guadassuar.
Elaborar
un
Pla
Municipal
d’Inclusió i Cohesió Social.
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ALTRES
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L = Llarg

Buscar la igualtat d'oportunitats des d'una perspectiva de gènere, edat, nacionalitat, religió, etc.
Augmentar la dotació de parcs en àrees
residencials, freqüentats principalment per
persones majors, dones i xiquets, garantint
una adequada accessibilitat, il·luminació i
seguretat.

•
•

Aprovació del Pla d'Igualtat de
Guadassuar.
Millora dels Parcs Municipals;
Plaça
Llibertat,
zona
enjardinada piscina d'estiu i
zona jocs infantils.

Difusió a traves de xarxes i fulles sobre
el llenguatge no sexista.

•

Mobilitzar tots els recursos i mitjans que tenim
a l'abast per a possibilitar que la ciutadania
trobe el seu lloc, reba un tracte igualitari,
equitatiu i dispose dels suports necessaris, de
diferent nivell d'amplitud, intensitat i duració,
d'acord amb unes necessitats úniques.

•

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

•

•
•

3-5-9-10

C

4-5-10

C

Adequar un espai municipal segur
per a les dones de Guadassuar, on
puguen realitzar les seus activitats.
Casa de la Dona o Espai Violeta
amb les dones es senten còmodes
i segures.
Campanyes de sensibilització i
coeducació contra la violència de
genere, incloent la participació del
comerç local, per tal de crear
espais segur.
Programa de coneixement de
cultures, inclusió en matèria de
migració amb campanyes de
sensibilització davant d’aquest
fenomen cada vegada més
normalitzat.
Millora dels Punts Violeta a les
festes locals.
Tallers i xarrades de creixement
personal, Sororitat, salut sexual.
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C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg
•

Projecte de formació en igualtat per
a la plantilla de l’ajuntament.
Projecte per a les famílies per
afrontar l’educació en igualtat de
xiquets i xiquetes.

4-5-10

C

Fer del turisme un actiu de
dinamització, amb creació de rutes que
puguen explotades per empreses
locals.

8

M

Impulsar la fira del Porrat amb un
projecte per a la seua Declaració de Bé
d'Interés Cultural.

8

M

Pla estratègic cultural-patrimonial amb
perspectiva turística.

8

M

Posada en valor de les Festes locals.

8

M

Millorar l’aspecte visual dels accessos
d’entrada al municipi.

9

C

•

Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors claus de l'economia local

Declaració
dels
danses
de
Guadassuar Bé d'Interés Cultural.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Apostar per la cultura, la gastronomia i els
productes locals com a recursos propis i
existents.
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Registrat el 21/07/2022
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L = Llarg

Demanar BIC per la Repartició de la
Carn, Fira de Sant Vicent i el seu Porrat

Transformar l’antic Balmes en centre
multiusos i Museu de les Danses.

M

9

Revisar les dates de les Festes de Sant
Vicent.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Catalogació dels Bens Patrimonials

L

M

4

Direcció
Territorial
d'Educació,
Cultura i
Esport

Ciutadania

M
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Fomentar la practica esportiva, en tots el sectors de la població

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

La pràctica esportiva constitueix un fenomen
social d'especial transcendència, per la seua
importància com a element coadjuvant a la
salut física i mental i d'altra banda, s'ha
revelat com un gran factor de correcció de
desequilibris socials, crea hàbits afavoridors
de la inserció social, canalitza el cada vegada
més creixent temps d'oci i fomenta la
solidaritat mitjançant la seua pràctica en grup
o en equip.

Elaborar i aprovar un Projecte Esportiu
Municipal.

3-10

M

Crear una xarxa de recursos esportius
i d’oci saludable per l’empoderament
de l’esport al municipi, amb: Formació,
orientació, assessorament, etc.)

3-10

M

Dinamitzar, ordenar i ampliar l’oferta
esportiva del municipi.

3-10

M

Manteniment i millora
instal·lacions esportives.

3-9

C

3-9

L

3

C

Assessorar i coordinar els distintes
projecte dels clubs esportius de
Guadassuar.

3

C

Creació i consolidació d’Escoles
Esportives Municipals eficients.

3

M

Elaborar l’Agenda Esportiva Municipal.

3

C

de

les

Crear nous espais esportius.
Creació
del
d’Esports.

Consell

Municipal
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

L = Llarg

Gestionar i ordenar l’ús de les
instal·lacions esportives, en el marc de
les competències de la regidoria
d’esports.

3-9

C

Lloguer en opció de compra del
Trinquet local.

9

M

Promoure i fomentar campanyes
solidaries coordinades amb els clubs
esportius.

3-5

C

Establir vies de comunicació i
coordinació
amb
altres
administracions,
associacions,
empreses,
aconseguir
la
seua
col·laboració i l’enriquiment esportiu de
Guadassuar.

3

C

Visibilitzar a través de les xarxes
socials:
Noticies,
activitats,
competicions, ajudes, formació, etc.,
posar en valor els diferents clubs
esportius i els mèrits dels seus
esportistes i les seues esportistes.

5-10

C

Consolidar i ampliar el programa
“Foment de l’esport escolar”.

3-4

C

Consolidar, ampliar i crear ajudes i
subvencions a l’àmbit municipal.

3

C
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Nº d'entrada 3778 / 2022

L = Llarg

Donar continuïtat i consolidar als
diferents
programes,
projectes,
activitats i competicions que es duen a
terme en Guadassuar i encetar-ne de
noves.

3-10

C

Oferir recursos, espais i polítiques vinculades a la Tinença Responsable, i promoure els drets i el benestar dels animals

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Adequació de noves zones de parcs
canins en solars municipals.
El benestar animal és l'objectiu principal. Un
ambient captiu enriquit adequadament,
millora el benestar mental i fisiològic dels
animals.

Finalitzar el programa
d’esterilització felina (CER)

Jornades, tallers i sessions sobre
l’educació canina i conscienciar als
propietaris d’animals de les cures
necessàries.

3-5-10

M

3-4-15

C

182

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA XAXJ 4EN3 22MU 3ZRM

PUAM AYTO GUADASSUAR 21072022
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 182 de 233

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
TERMINI
MARC ESTRATÈGIC
Objectius Específics i Línies d’Actuació

ACCIÓ IMPLEMENTADA O EN CURS

ACCIÓ A IMPLEMENTAR

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

SEGELL

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

L = Llarg

Aprovar un reglament
per el
funcionament i manteniment de les
colònies felines, mitjançant voluntariat.
3-15

C

Associació
Gaudameu
Felins

Implementar transport públic per acudir
a l’Hospital de la Ribera

3-10

M

Departament
de Salut de la
Ribera

Programa de Prevenció d’addicions i
tabaquisme.

3-10

C

Mancomunitat
La Ribera Alta

Conveni
de
col·laboració
amb
l’associació animalista Guadameu.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Prestació de Serveis mínims obligatoris en l’àmbit sanitari
Els municipis exerciran les següents
competències: La salubritat pública, control
sanitari d'indústries, activitats, serveis i
transports, d'edificis i llocs d'habitatge i
convivència humana, especialment dels
centres d'alimentació, perruqueries, saunes i
centres d'higiene personal, hotels i centres
residencials, escoles, campaments turístics i
àrees d'activitat fisicoesportives i d'esbarjo,
del medi ambient urbà, els cementeris i la
policia sanitària mortuòria.

•

Programa de prevenció del
càncer.

•

Programa sobre vida saludable.

•

Projecte d’envelliment actiu.

•

Programa La Ribera Camina.
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AMB ELS 17
O.D.S.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

L = Llarg

Joventut participativa i inclusiva

Principis de desenvolupament per a la
joventut: Joventut emancipada, joventut
participativa,
barris
joves,
joventut
compromesa i joventut activa.

Consolidar el Punt Jove – GUADA,
com a lloc de referencia.
Elaboració del I Pla Local de
Joventut.

Creació del Consell de Joventut.

5-10

M

Creació d’una Taula de Joventut.

5-10

M

Disposar de plantilla suficient per
atendre i mantindré l’acció directa amb
la població més jove.

8-10

M

Desenvolupar polítiques per aconseguir
que la joventut vulga quedar-se a viure
a Guadassuar.

8-10

M

Elaboració de un Pla d’Infància i
Adolescència de Guadassuar.

3-4-5-10

M

Cultura i Educació per fer una societat més lliure

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Constituir el Consell Local de Cultura.

Desenvolupament general de la ciutadania a
fi que puguen desembolicar-se en la societat,
generar pensaments crítics, proposar idees o
projectes en funció del benestar comú i de
societats més justes i equilibrades.

Creació del
Municipal.

Consell

Escolar

4

M

Potenciar la Biblioteca com epicentre
cultural local.

4-5-10

M

Augmentar l’oferta cultural amb el millor
ventall possible d’actuacions, perquè
puga arribar al major número de veïns i
veïnes, de totes les edats.

4-5-10

C

Elaborar l’Agenda Educativa Escolar en
el marc de l’ODS.

3-4-5-10

C
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ACCIÓ A IMPLEMENTAR

RELACIÓ
AMB ELS 17
O.D.S.

SEGELL

F= Fet
C = Curt
M = Mitja

ALTRES
AGENTS

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

L = Llarg

Establir vies de comunicació i
coordinació amb les associacions i
empreses per tal de buscar la
col·laboració i l’enriquiment educatiu i
cultural del municipi.

4-9-10

M

Dinamitzar xarxes socials per donar
visibilitat i informar de les activitats,
ajudes, formació, normativa, etc., dels
distints centres educatius.

4-5-10

M

Col·laborar amb els centres educatius
per a la creació i consolidació de
Comunitats D’aprenentatge real i
eficient.

4-5-10

M

Contribuir a la millora i manteniment
dels espais educatius i crear-ne de
nous.

4-9-10

M

Ampliar les ajudes i subvencions
municipals a l’àmbit educatiu: Centres,
alumnat, AMPA, etc.

4-5-10

M

Creació del Camí segur a l’escola.

3-9-11

C

3-4-5-10

C

4-9

L

Creació de una xarxa de recursos
educatius i d’oci saludable.
Modernització de l’Auditori.
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Propostes d’accions amb la situació i el termini
PROPOSTA D’ACCIÓN

DENOMINACION

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Bonificació de l’import de circulació per a vehicles eficients: híbrids
Bonificació per vehicles eficients
(50%) i elèctrics (75%) 2020

Bonificació d’IBI

TERMINI

Aprovada

Fet

Aprovada

Fet

Bonificació del 30% l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques
d’almenys 2 Kw per a l’autoconsum, amb un màxim de 300 euros
anuals durant 5 anys.
Per al comerç, serveis i indústria la bonificació és del 15% i la
instal·lació mínima són 5 Kw per al comerç i serveis i per a la
indústria de 10Kw

Bonificació ICIO

Bonificació del 95% de l’ICIO per les obres d’instal·lació de les
plaques solars fotovoltaiques en els termes de la bonificació de l’IBI.

Aprovada

Bonificació Mortis Causa

Proposta de revisió de l’ordenança de plusvàlues, bonificant els
casos mortis causa i rebaixant la quota

Procés d’estudi

Curt

Revisar impost de: Guals, preus públics piscina coberta

Procés d’estudi

Curt

En procés de
licitació.

Curt

Revisió Preus

Oficina Virtual de Recaptació
El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

SITUACIÓ

Contractació d’un mòdul per a la web municipal, on les persones
puguen accedir amb el certificat digital al seu compte personal de
recaptació i impostos, podent revisar la seua situació econòmica
sense desplaçar-se, a més de reduir el nombre de consultes i
atenció presencials, de manera que el personal responsable
disposarà de més temps per a la gestió de la recaptació municipal.
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PROPOSTA D’ACCIÓN

DENOMINACION

Adquisició “Patronato”

Adquisició “Trinquet”

L’ ajuntament ha comprat aquest edifici i ara té la intenció d’adequarlo per a un ús educatiu i cultural amb la cessió a associacions locals
com la Banda de Música de Guadassuar, per als assajos i activitats.
Lloguer amb opció de compra del Trinquet local, propietat privada,
amb la intenció de comprar-lo si es produeix el canvi a dotacional
esportiu al PGOU per adquirir-lo amb diners del PMS, ara consta
com a zona industrial. Es faria municipal i es posaria al servei de
l’Escola de Pilota, potenciant així aquest esport autòcton.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

SITUACIÓ

TERMINI

Adquirit

Realitzat

En procés

Curt

Compra i adequació d’un edifici emblemàtic del poble (el Patronato),
propietat de l’església, on antigament es feia cine, també d’aules, on
es feia escola.
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Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

DENOMINACIÓ

PROPOSTA D’ACCIÓN

Contracte Aigua
Potable

Contracte per al subministrament de l’aigua potable, ja que la justícia va declarar
nul·la la contractació de Hidraqua que va fer el govern anterior. Cal redactar plecs
tècnics i administratius. Políticament es prefereix municipalitzar la gestió de l’aigua,
però hi ha dificultats per el personal necessari.

SITUACIÓ

TERMINI

S’ha creat una
comissió
d’estudi i es
vol contractar
Està estudiant-se la via de creació d’una empresa mixta. La xarxa municipal té una consultora
moltes pèrdues i cal fer inversions importants en la seua millora.

Mitjà

Millora de l’enllumenament a la via pública i a les instal·lacions municipals així com
l’eliminació de contaminació lumínica als carrers i places.
Actualment l’enllumenat públic és de tecnologia LED. .
L’enginyer municipal va realitzar un estudi i la seua substitució ja ha finalitzat.

Millora Enllumenat

El municipi va rebre una subvenció de l’IVACE de 130.000 euros, ja que la nova
instal·lació suposava un estalvi de més del 30% respecte a la instal·lació LED
anterior. A més a més, en els punts on s’ha detectat que faltava llum a pesar de la Es van fent les
millores de
millora dels nous LEDs, s’han posat nous fanals.
manera
A la plaça Major s’han posat uns focus LED per il·luminar la plaça quan es fan actes
gradual.
populars, concerts, actuacions, etc.

Mitjà

Pel que respecta als edificis públics també s’estan canviant a tecnologia LED:

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Poliesportiu: pavelló cobert, camps de futbol, vestidors.
✓ Vestidors de piscina coberta.
✓ Policia Local (nou edifici).
✓ Baixos del centre d’usos múltiple (Punt Jove), també té nova climatització des
d’agost (10.000 euros) i es rehabilitarà en breu la coberta de l’edifici.
✓ Ajuntament complet, inclòs el saló de plens (en juliol) reformat 2020.
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DENOMINACIÓ

SITUACIÓ

TERMINI

Realitzades

Fet

Finalitzar el canvi d’enllumenament a LED dels edificis municipals que queden: EPA,
auditori, centre cultural, cementeri.

Projecte en
estudi

Mitjà

Per a la Fira de Guadassuar es vol fer una instal·lació fixa per a les caixes de
connexions que necessiten les atraccions amb la fi d’evitar que siga provisional, ja
que ha dia de hui es reparteixen pels diferents carrers i requereix la instal·lació i
desinstal·lació tots els anys.

Projecte en
estudi

Mitjà

Instal·lació de 50Kw de plaques solars fotovoltaiques al poliesportiu municipal per
dotar d’autoconsum la piscina coberta i el poliesportiu, amb una subvenció de
l’IVACE.

Realitzant-se

Curt

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’edifici de l’Ajuntament i
recaptació, amb una instal·lació per a l’autoconsum de 7 Kw.

Demanat
Subvenció a la
Diputació de
València

Curt

✓ Noves oficines de recaptació 2020.
✓ Nou edifici de benestar social 2020.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

✓ Antiga casa del secretari, convertida en despatxos i cuina-menjador per als
treballadors 2021.
✓ Reforma bar del poliesportiu 2019 (180.000 euros).
✓ Reforma Llar dels jubilats i bar dels jubilats 2021 (pressupost de 230.000).
✓ Reforma del casal fester, que inclou millora d’enllumenat i connexions
elèctriques.
Millora Enllumenat

Eficiència Energètica
Solar
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PROPOSTA D’ACCIÓN

SITUACIÓ

TERMINI

Instal·lació una planta fotovoltaica d’autoconsum per als edificis escolars de
Avinguda de la Diputació.

En procés,
d’estudi de la
capacitat i del
pressupost

Curt

Des de el consistori es té la idea de contemplar la modernització d’aquest servei,
lluitant contra les fugides i aforaments sense comptador, digitalitzar aquests,
sectoritzant la població, control de l’estat de la xarxa, i aprofitar el pou propi per a ús
no de boca sinó per a places, jardins i altres iniciant un pla per desdoblar també
aquest ús, mantenint l’aigua d’alta de La Garrofera, compartit amb l’Alcúdia i com a
concessió que ens ve de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i gestionada per
la Mancomunitat de la Ribera Alta, per a l’ús com a potable i vore la possibilitat
d’alguns usos per a casa. Tampoc es disposa de xarxa a pressió per a bombers i
els llocs de pública concurrència o industries necessiten proveir-se d’equips
autònoms de pressió i de generadors d’emergència.

En procés,
d’estudi de la
capacitat i del
pressupost

Llarg

En procés,
d’estudi de la
capacitat i del
pressupost

Llarg

DENOMINACIÓ

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Servei d’aigua

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Aigües residuals

Guadassuar disposa d’una EDAR, Estació Depuradora d’Aigües Residuals,
depenent de la EPSAR, Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la
C.V., i per mandat d’aquesta, compartida amb el Polígon Industrial El Pla d’Alzira en
règim de Comunitat d’Usuaris gestionada des de l’Ajuntament de Guadassuar, a la
que s’haurà d’estar amb molta atenció perquè està al límit de la seua capacitat. Tant
que amb el potencial de creixement d’aquest polígon sobrepassarà l’efectivitat de
l’estació en poc de temps. S’ha demanat conjuntament una reunió amb l’EPSAR per
preparar el futur i sol·licitar l’ampliació de la depuradora. S’estan tenim problemes
amb els anàlisis de matèries no autoritzades com el Imazalil (vessaments
d’empreses hortofrutícoles majorment), el Clorpirifós (materials agrícoles) i bacteris
E. Coli, d’origen fecal, per a combatre el qual es disposa d’un circuit sanejador
recomanat pels tècnics de la Diputació des de fa 2 anys però no autoritzen la
despesa. El llots o tarquims i organofosforats estan controlats.
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

DENOMINACIÓ

PROPOSTA D’ACCIÓ

SITUACIÓ

TERMINI

Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS)

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina de gestió municipal per
a organitzar de manera eficient les diferents maneres de transport que es generen
dins del municipi, fomentant aquells més respectuosos amb el medi ambient (a peu,
amb bici, transport públic) i racionalitzant l'ús del transport motoritzat, especialment
del cotxe.

Realitzant-se

Curt

Contractar-se
Subvencionat
per la
Generalitat

Curt

Renovació del
clavegueram

El clavegueram municipal no està preparat per absorbir les fortes pluges torrencials.
Especialment al polígon industrial i el poliesportiu cal fer una inversió important.
L’Ajuntament sol·licità un estudi a l’empresa Hidraqua, i està va estimar un cost
d’inversió d’uns 750.000 €. Vol dotar-se d’una segona xarxa de clavegueram,
separada de l’existent, per evacuar les aigües grises.

Estudi del
projecte i
Memòria per
demanar
subvencions

Mitjà

Smart City

Es pretén instal·lar punts de connexió d’internet als edificis esportius i culturals, per
poder retransmetre actes en streaming per accedir a una major quantitat de públic,
o bé guardat vídeos dels esdeveniments importants perquè es puguen visualitzar
quan es desitge.

Procés
d’estudi

Mitjà

La Biela, anomenem així una solució viària per pacificar el trànsit a la part Est de
Guadassuar, en desviar-lo mitjançant una rotonda al final de l’avinguda de la
Diputació que enllaçaria, per fora del poble i per fora del Molí de Pedra, amb una
carretera de nova planificació fins una altra rotonda a la carretera d’Algemesí,
deixant lliure de circulació motoritzada l’accés al Col·legi Sant Francesc llevant el
perill als vianants i pacificant el trànsit d’aquesta part de poble amb una eixida de
sentit únic cap a Algemesí pel carrer l’Ermita i cap a Alginet des de la Gran Via i

Depén de la
Diputació
de
València pel seu
finançament i de
la
Conselleria
d’Obres
Públiques per la
seua aprovació,
estem en temps
de
nou

Llarg

Plans d’Actuació
Municipal

Biela

•
•

Pla d’Actuació Municipal davant del Risc d’Inundacions.
Pla d’Actuació Municipal davant del Risc d’Incendis Forestals.

•

Pla d’Actuació Municipal davant del Risc Sísmic.
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PROPOSTA D’ACCIÓ

DENOMINACIÓ

SITUACIÓ

TERMINI

l’avinguda Diputació, resultant una entrada única al poble en aquesta banda per expedient, donat
que l’anterior va
aquesta rotonda nova.
excedir el seu
temps de tràmit.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Polígon La Garrofera

Urbanització del polígon de La Garrofera, projecte històricament complicat per a durlo a terme, degut a l’elevat cost que representa la dotació urbanística que s’exigeix
hui en dia en la normativa.

Buscant
finançament

Llarg

En estudi

Mitjà

✓ Elaborar un pla d’actuacions a realitzar a la piscina coberta per garantir
l’estalvi energètic i el benestar dels usuaris millorant el sistema de ventilació,
impermeabilització i climatització dels diferents espais.
Millora instal·lacions
gimnàs, piscina i
piscina coberta

✓ Millora del gimnàs de la piscina coberta, completant el sòl de cautxú en la
zona de peses per a la seua protecció, que està cobert un 70%. Amb un
pressupost de 2000 a 3000 €.
✓ Instal·lació d’un cristall en la paret que separa el gimnàs de la sala de
spinning, a uns 50 cm de terra i fins arribar a una altura de uns 2,10m, de
manera que done major sensació d’amplitud als dos costats. Actualment hi
ha una paret opaca de Pladur.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Instal·lació de pantalles de televisió al gimnàs de la piscina coberta i un millor
sistema de so.
✓ Reparació del passadís de la piscina coberta que accedeix als vestuaris per
eliminar la humitat que deteriora els tancaments i la pintura.
✓ Instal·lació d’una porxada davant de l’entrada principal de la piscina coberta
per evitar que entre aigua dins quan hi ha pluja.
✓ Millora de la zona enjardinada i jocs infantils de la piscina d’estiu, amb la tala
de palmeres i substituir-les per moreres que és un arbre que fa més ombra.
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TERMINI

En estudi

Llarg

✓ Instal·lació en la façana de la piscina coberta una retolació amb el logotip i
les lletres de la piscina coberta per a que siga visible des de la circumval·lació.
Per la nit es vol il·luminar amb focus LED.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

✓ Dotació d’il·luminació LED de colors de l’espai de la piscina coberta
(Colorterapia). Junt a una música relaxant (musicoteràpia) i un ambientador
relaxant (aromateràpia) i altres serveis, crear el divendres nit i matí de
dissabte de relax, amb entrada especial que inclou tots aquests serveis, junt
al jacuzzi i la sauna.
✓ Substitució del paviment de la piscina d’estiu ja que està molt deteriorat per
formigó imprès. Al mateix temps actuar de la mateixa manera en el paviment
de davant del bar del poliesportiu.
✓ Substitució de la façana exterior de la piscina d’estiu, ja que està feta amb
blocs d’un material que es deteriora per les condicions climàtiques.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Millora instal·lacions
gimnàs, piscina i
piscina coberta
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

SITUACIÓ

TERMINI

Consultada en
votació oberta
a la població

Curt

Urbanització total de la Gran Via. L’avinguda hauria de ser l’eix vertebrador de
tota la mobilitat interna urbana, tant motoritzada com no motoritzada, açò està
per estudiar encara.

Planificant-se

Llarg

Tendals Plaça Comunitat
Valenciana

Instal·lació de tendals de recollida automàtica per a dotar d’ombra a la plaça per
facilitar l’ús en esdeveniments a l’aire lliure.

S’està
redactant el
projecte.

Curt

Plaça de La llibertat

Remodelació del parc infantil i instal·lació d’un parc de cal·listenia i conversió de
l’antiga font en zona verda amb la plantació d’una olivera centenària i instal·lació
de reg per goteig.

Procés
d’estudi

Curt

Transformació Plaça
Gotarrendura

Realitzar diverses obres d’actuació i transformar-la com a completa zona d’oci,
amb zones de pícnic, bancs per seure, millora d’arbrat, l’enjardinament i
enllumenat perquè puga utilitzar-se a qualsevol hora i per tota la família, amb
dotació de pista per a patinar o Skate de 200 o 300 metres, bàsquet i altres
esports de pista, cal·listenia, rocòdrom, així com un camp de gespa natural per
jugar a futbol, o altres esports que ho necessiten i, per suposat, d’acord amb la
regidoria d’esport traslladar ací la zona de llançaments que permeta homologar
de nou les pistes d’atletisme per a campionats.

Procés
d’estudi

Mitjà

Educadors Mediambientals

Atesa la naturalesa polivalent dels Agents Mediambientals, el seu treball és molt
ampli i divers, i afecta les competències de diversos departaments dins de la
Conselleria, però sempre basat en la vigilància, la inspecció, la col·laboració en
la gestió dels serveis tècnics, la investigació i la informació i assessorament als

Procés
d’estudi

Curt

Plantació d’arbres de gran port, com anticipació de la futura remodelació i nova
urbanització del passeig central. Construcció l’any vinent del darrer tram a
l’extrem Est de la Gran Via davant la Finca Roja i Col·legi Sant Francesc, amb
augment de llocs d’aparcament i lliurar per fi al veïnat de la pols del ferm en mal
Remodelació de la Gran Via estat.
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SEGELL

TERMINI

S’ha demanat subvenció Smart City a la Diputació per a la instal·lació d’un
sistema d’obertura automàtic de les portes de l’aparcament subterrani municipal
per detecció de targeta a distància. Això evitarà els problemes amb les portes
que ha creat el mal ús de comandaments a distància.

Tramitació de
la subvenció

Curt

Catalogació de l’arbre com a monumental i protecció del paratge i l’arbre, amb
declaració de Paratge Natural Municipal.

Expedient
obert

Mitjà

Fer del antic abocador un paratge natural amb zona humida.

Expedient
obert

Mitjà

Modernització i Adequació constants dels parcs i zones de jocs infantils.

Procés de
planificació

Mitjà

Senyalització de la biodiversitat de les places i jardins de Guadassuar així com
la plantació d’arbres singulars.

Procés
d’estudi

Mitjà

Instal·lació de plaques solars en tots els edificis municipals que siga possible.

Procés
d’estudi

Mitjà

Procés de
planificació

Mitjà

Instal·lació per al reg intel·ligent de 3 places enjardinades, amb un pressupost
d’uns 17.000 euros, dels quals 14.000 provenen de subvenció.
Modernització i Smart City

Paratge Natural Municipal
del Pi Redó
Paratge Natural – Antic
Abocador
Parcs Infantils
Posada en valor del
Patrimoni Botànic
El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

SITUACIÓ

ciutadans. En el desenrotllament de la seua activitat tenen la consideració
d'agents de l'autoritat. Per Llei, Guadassuar amb una població de 5.938
habitants, el nombre de persones educadores a contractar seran les
determinades en l’article 14 del PIRCVA, b) Entre 5.001 habitants i 9.999
habitants dada INE: mínim 2 educadors ambientals a jornada completa.

Eficiència Energètica
Flota municipal de vehicles
municipals

Es pretén la substitució de tots els vehicles municipals per vehicles elèctrics, a
dia de hui ja s’ha adquirit un vehicle a través de l'estratègia Reacciona de l'àrea
de Medi Ambient de la Diputació de València.
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TERMINI

Quiosc Plaça Reginaldo
Barberà

Construcció d’una pèrgola-quiosc per a actuacions en la zona central
d’intersecció.

Procés
d’estudi

Mitjà

Itineraris Ambientals per
paratges naturals

Creació d’itineraris per donar a conèixer el patrimoni ambiental de Guadassuar,
com es: El Cano, Pi Redó, Antic Abocador al costat de la Planta de Tractament,
Antic Camp de Tir, Zona d’Oci Garrofera, Font de la Garrofera, amb complement
d’homologar Senda de les Dones (compartida amb Tous) i Font del Pernil.

Procés
d’estudi

Mitjà

Procés
d’estudi

Mitjà

Procés
d’estudi

Mitjà

Procés
d’estudi

Llarg

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Itinerari Ambiental Ruta de
l’Aigua

Adequació Zona de La
Garrofera

Aprofitant via de servei de la Séquia Reial (4km) amb punt de connexió a l’Antic
Abocador junt a la Planta de Tractament de Residus a rehabilitar per la Diputació
i també connexió al Cano.

Potenciació de les antigues construccions: forns de calç, corrals de ramats,
aprofitament cinegètic i d’apicultura, vies pecuàries, fonts, sendes, replantacions
controlades, plans forestals i antiincendis, aprofitament del camp de tir ara en
desús per a voluntarietat ambiental, protecció contra plans descontrolats i/o
desmesurats de plantes fotovoltaiques, protecció del paisatge i control de
convivència o simbiosi amb les noves plantacions agrícoles.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Construcció d’un carril ciclopeatonal al polígon El Pla d’Alzira, per a connectar
amb el previst que anirà des de Alzira fins Algemesí
Carril Ciclo-Vianants

Aquest projecte demandat per la ciutadania, s’ha presentat als pressupostos
participatius del Consell contempla un carril ciclopeatonal per a la Ribera Alta.
La idea consisteix a completar el carril bici de l’Alcúdia fins a Alzira passant per
Guadassuar. Facilitarà les vides de la gent que viu a Guadassuar, l’Alcúdia,
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TERMINI

Algemesí i Alzira fer esta inversió, donat que es connectarien uns pobles amb
bici als que, a hores d’ara, sols pots arribar-hi si disposes de vehicle privat.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Regeneració Paratge
Cano/Riu Magre

Adequació de l’antiga gravera, transformant-la en piscines naturals i zona
d’esbarjo amb casa de vestuaris i possible zona d’autocaravanes. Pendent
Expedient
l’adquisició del terreny ja tractat amb els propietaris.
obert per a la
Demanar per al Cano de Guadassuar la figura de BIC en la categoria de compra i
monument, per la seua data de construcció, fa més de 500 anys, essent una intenció de
obra mestra d’enginyeria gòtica, en travessar per baix del Riu Magre més enllà declaració de
dels 150 metres de llargària, però més si cap per la riquesa que ha aportat durant Paratge
segles a part del terme i comarca fins arribar a l’Horta Sud. El que siga propietat Natural
de la Séquia Reial del Xúquer és una dificultat però no un impediment.
Municipal.

Llarg

Condicionament del
Paratge del Pi Redó

Adquisició dels terrenys on s’ubica el Pi Redó, senyalització de la zona, obres
per a la millora dels accessos, habilitació de zona pícnic, per a convertir-lo en
un paratge natural i d’oci, ja que es tracta d’un lloc emblemàtic en la història de
Guadassuar.

Procés
d’estudi

Llarg

Condicionament dels
camins forestals

Actuacions per l’adequació dels camins forestals dins del terme municipal amb:
Reparació, asfaltat i senyalització.

Procés
d’estudi

Llarg

Transformació del Carrer
Major

Transformar i adequar el Carrer Major, des del cantó de l’Ajuntament fins on es
fa més ample en direcció al carrer l’Ermita.

Procés
d’estudi

Llarg

Planta fotovoltaica

Propiciar una planta fotovoltaica que puga cobrir les necessitats energètiques
de la població, determinant el consum i intentant assolir la seua generació per
fer un balanç zero.

Procés
d’estudi

Llarg
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TERMINI

Actuacions que es
fan cada any, amb
formats distints

Accions
Anuals

Actuacions que es
fan cada any, amb
formats distints

Accions
Anuals

Junt amb l’AECC local, posarem en marxa xarrades informatives per
a previndre el càncer entre la població.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Programa de prevenció del
càncer

✓ Participació en el Runcàncer, organitzat per l’AECC.
✓ Participació en la petició contra el càncer.
✓ Col·laboració, junt amb l’AECC local en una marató d’esports
solidària.
✓
✓
✓
✓

Programa sobre vida saludable

Xarrades informatives sobre nutrició i vida saludable.
Tallers de cuina saludable.
Treball sobre la salut mental.
Tallers d’educació emocional.

Projecte d’envelliment actiu

✓ Sessions de tai-xi, xi-kung i exercici per a majors a l’aire lliure.
✓ Passejades per Guadassuar.
✓ Xarrades sobre cures en la tercera edat.

Actuacions que es
fan cada any, amb
formats distints

Accions
Anuals

Programa La Ribera Camina

Projecte conjunt de l’Ajuntament i el Departament de Salut de la
Ribera. Establiment de rutes per Guadassuar, forma part d’un
programa de salut pública comarcal.

La gestió ja està en
marxa

Accions
Anuals

Millora del transport públic a
l’Hospital

No es compta amb un transport públic adequat per acudir a l’Hospital
de la Ribera. El consistori estudiarà la manera de poder oferir un
transport públic que complimente la línia que ve del Marquesat.

Projecte de servei
públic de transport
de viatgers

Llarg

CV-111

Prevenció addiccions

L’abordatge del consum de drogues i les addiccions necessita una
constant adaptació de les polítiques i les línies d’actuació. Cal
continuar recolzar-se amb la UPCA de la Mancomunitat de La Ribera
que sol realitzar actuacions d’aquest tipus.

Realitzant-se

Curt
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TERMINI

Realitzant-se

Curt

Procés d’estudi

Curt

Redacció d’un pla per a fer una radiografia de la situació de les dones al
municipi i fer-ne una anàlisi per tal de solucionar les desigualtats que hi
ha. Amb la col·laboració de l’Agència d’Igualtat de la Mancomunitat de la
Ribera Alta. Es promourà la visibilització de les dones i la igualtat en tots
els àmbits.

Procés d’estudi

Curt

Elaboració del Pla Contra la Violència de Gènere.

Procés d’estudi

Curt

Millorar els punts violeta a les festes amb marxandatge d’igualtat i contra
la violència masclista.

Procés d’estudi

Anual

Edició de fullets sobre llenguatge no sexista i campanya en xarxes
socials.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Campanya junt amb el comerç local d’Espais segurs contra la violència
de gènere.
Campanyes de
sensibilització i coeducació Intervenció en els centres educatius amb campanyes i tallers per la
contra la violència de gènere igualtat de gènere i la no discriminació per raó de sexe, raça, creença ni
orientació sexual.
Programa de coneixement de cultures, inclusió en matèria de migració i
campanya de sensibilització davant d’aquest fenomen.
Pla d’Igualtat Intern dels
treballadors i les
treballadores de
l’ajuntament

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Redacció del Pla d’Igualtat
del Municipi de Guadassuar

Programa de prevenció de
violències masclistes

Puts Violeta Festes

Revisió i posada al dia del Pla Intern de la plantilla de treballadors i
treballadores.
Formació en igualtat del personal de l’administració local.
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SEGELL

Programes de creixement
per les dones

Programes de salut sexual
per a dones

Coeducació Escola de
Famílies

TERMINI

Procés d’estudi

Accions
Anuals

✓ Xarrades de salut sexual per a dones majors.
✓ Xarrades de salut sexual per a dones en la menopausa.
✓ Xarrades de salut sexual per a dones menstruant.

Procés d’estudi

Accions
Anuals

Projecte per afrontar l’educació en igualtat de xiquets i xiquetes.

Procés d’estudi

Accions
Anuals

Adequar un espai municipal segur per a les dones de Guadassuar i on es
puguen realitzar tot tipus d’activitats i tractar temes previstos en l’agenda
feminista. Un espai, on la dona es senta còmoda i lliure.

Procés d’estudi

Llarg

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Casa de la Dona

SITUACIÓ

✓ Tallers de creixement personal.
✓ Tallers de Sororitat (Solidaritat entre dones, especialment davant
de situacions de discriminació sexual i actituds i comportaments
masclistes)
✓ Tallers d’informàtica bàsica i d’us d’aplicacions mòbils.
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PROPOSTA D’ACCIÓ

DENOMINACION

SITUACIÓ

TERMINI

Constitució del Consell Local de Cultura.

En procés

Mitjà

Potenciar la Biblioteca

Augmentar la dotació de personal per a la Biblioteca, per poder mantindré
la categoria adquirida i el nivell assolit durant aquests anys per les seues
iniciatives de clubs de lectura, premis literaris locals de totes les
categories, amb participació d’escriptores i escriptors en persona i
augmentar l’horari per poder tindre-la oberta en èpoques d’exàmens
perquè l’alumnat de la universitat puga utilitzar-lo com a lloc idoni d’estudi,
inclosos els temps de vacances i hores extenses del dia. Sincronitzar
aquesta eina amb el Punt Jove de la regidoria de Joventut.

En estudi

Mitjà

Augmentar l’oferta cultural

Proporcionar a la població el millor ventall possible d’actuacions, tant
amateurs de les associacions culturals del poble, com professionals de
tot tipus, de manifestació artística, ja siga escènica amb música, dansa,
teatre, literària, o d’arts plàstiques, com escultura, pintura, ceràmica i,
perquè no, arquitectura, o també, arts visuals com la fotografia i el
cinema. A tots els espais de que disposa el consistori: l’Auditori Municipal,
el Centre Cultural, l’Antic Balmes i prompte, al Patronat, sense oblidar
totes les manifestacions culturals a les places i carrers de Guadassuar a
les que estem tan habituats.

En procés

Mitjà

Passeig Enric Valor

Posar nom al carrer de davant de l’Institut, com a Passeig Enric Valor,
proposta ja realitzada al Ple al novembre de 2021.

Aprovat

Curt

Consell Local de Cultura

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Pla Local de Joventut

Finalització del I Pla Local de joventut

En procés

Curt

Pla estratègic culturalpatrimonial

Potenciació turística de la localitat, en base a monuments reconeguts BIC
com l’Església del s. XVI, i d’altres com l a Casa de Pedra, (Biblioteca),
Ermita de Sant Roc, El sifó del Cano obra civil gòtica del s. XIV, antigues
Escoles Balmes, Cine Patronat. Itinerari pels retaules ceràmics antics,

En estudi

Mitjà
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PROPOSTA D’ACCIÓ

DENOMINACION

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

TERMINI

Modernització de l'auditori

Adequació Auditori en tant a l’enllumenat com a la seguretat,
accessibilitat a l’escenari, goteres i aire condicionat.

En estudi

Llarg

Museu de les Danses i
Edifici Multi-ús

Transformar l’Antic Balmes, a la Gran Via, en centre multi-usos i Museu
de les Danses, hi ha material suficient per a mostrar carrers adornats,
dissenyadors, vestits, fotografies i tallers.

Proposta

Llarg

Consell Escolar Municipal, que agrupa a l’Administració Educativa de la
Conselleria d’Educació, l’Ajuntament, els Centres Educatius, les AMPES,
Aprovat i formalitzat
el Professorat, l’Alumnat i Sindicats. El Consell és l’instrument necessari
per avançar pedagògicament al municipi.

Fet

Plans de sostenibilitat

Assessorar i coordinar l’elaboració dels Plans de sostenibilitat de
recursos als centres educatius del municipi.

En procés

Curt

Comunitats d’Aprenentatge

Col·laborar amb els centres educatius a la creació i consolidació de
COMUNITATS D’APRENENTATGE reals i eficients al nostre municipi.

En procés

Curt

Espais Educatius

Contribuir en la millora i manteniment dels espais educatius del municipi,
i crear-ne de nous.

En procés

Curt

Agenda Educativa Municipal

Elaborar de l’Agenda Educativa Municipal en el marc dels Objectius de
Desenvolupament Sostenibles – ODS, Agenda 2030.

En estudi

Mitjà

Consell escolar municipal

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

SITUACIÓ

abundants i notables a la nostra Vila, llocs històrics com el Ravalet i com
no potenciació de l’altre BIC cultural, Les Danses, aquesta és una gran
festa que aporta moltíssims visitants per l’explosió d’imaginació dels
participants, amb vestits lluïdors i fantàstics. Posar en valor la Casa dels
Frares al camí de La Garrofera i la seua possible restauració i utilitat.
Casa u Hotel Rural amb components històrics, culturals o de Medi
Ambient, donada la seua proximitat al Paratge de La Garrofera. En
definitiva donar a conéixer tot el catàleg històric i artístic del municipi que
ja consta al PGOU i introduir nous edificis i singularitats.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PROPOSTA D’ACCIÓ

DENOMINACION

SITUACIÓ

TERMINI

Gestionar i ordenar l’ús dels edificis educatius del nostre municipi

Realitzant-se

Curt

Campanyes Solidaries

Promoure i fomentar la realització de campanyes solidàries de manera
coordinada amb els centres educatius.

Realitzant-se

Curt

Enriquiment educatiu

Establir vies de comunicació i coordinació amb altres administracions,
associacions, empreses.... buscant la col·laboració i l’enriquiment
educatiu del municipi.

En estudi

Mitjà

Dinamitzar xarxes socials

Per tal de donar visibilitat i informació al respecte de: notícies, activitats,
ajudes, alternatives de formació, normativa educativa.... així com donar
visibilitat al treball realitzat als diferents centres educatius del municipi.

Realitzant-se

Curt

Guadassuar et Beca

Consolidar el programa “GUADASSUAR ET BECA” i ampliar la seua
oferta.

Realitzant-se

Curt

Ajudes i Subvencions

Crear, consolidar i ampliar les ajudes i subvencions municipals a l’àmbit
educatiu (centres, AMPA, alumant...).

Realitzant-se

Curt

Programes i Projectes

Donar continuïtat als diferents programes i projectes que es duen a terme
als centres educatius, i encetar-ne de nous.

En procés

Accions
Anuals

Cami segur a l’escola

Establir plans i vies d’accessibilitat als diferents centres educatius del
municipi.

En procés

Curt

En estudi

Mitjà

Edificis Educatius

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Millorar l’oferta educativa

Proposar a la Conselleria d’Educació fer a l’IES un grau professional
d’educadors o monitors mediambientals, aprofitant que la Planta de
Tractament de Residus del Consorci Ribera i Valldigna està al terme
municipal, podria cedir espai per a un parell d’aules i treballs de pràctica
i és la més avançada, hores d’ara, a tot el territori Valencià i pot ser de
l’Estat Español. Podria convertir-se en part del Centre Educatiu per donar
eixida professional certa a estudiants de tota la Ribera i la Valldigna des
del nostre poble.
Ampliar l’oferta formativa actual de l’IES amb el cicle superior del TCAMN.
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PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PROPOSTA D’ACCIÓ

DENOMINACION

SITUACIÓ

TERMINI

Crear una xarxa de recursos educatius i d’oci saludable per a
Xarxa de recursos educatius
l’empoderament de les famílies, l’alumnat i el professorat (formació,
i d’oci saludable
orientació, assessorament...).

En estudi

Mitjà

Pla d’Infància i Adolescència Elaboració i redacció del Pla d’Infància i Adolescència de Guadassuar.

En estudi

Mitjà

Potenciar a tots els centres educatius l’estudi de la llengua anglesa, a
l’àmbit de conversació, per preparar a tot l’alumnat per als nous reptes
professionals, cada vegada més exigents en aquest put. La llengua
anglesa s’ha convertit, malgrat tot, en eina de tracte universal.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Festes de Sant Vicent

Plantejar un debat a través de la participació ciutadana sobre la possibilitat de
portar les festes grans del municipi al cap de setmana, ja que la societat de hui
en dia fa que si la festa cau entre setmana menys veïns i veïnes del municipi
puguen disfrutar d’elles

En estudi

Mitjà

Posada en valor de les
festes: Declaració de BIC de
la Fira dei de la Cavalcada
de la Repartició de la Carn

Demanar BIC per a la Repartició de la Carn i Fira de Sant Vicent i el seu Porrat.
Protocol·litzar totes les cerimònies de cada dia i donar cabuda i participació a
totes les associacions.

En Procés

Mitjà

En estudi

Mitjà

En estudi

Mitjà

Projecció i promoció de les
festes

Es volen posar en dues rotondes que hi ha projectades uns monuments
identificatius de les dues festes més importants del poble. En la redona prevista
en l’Avinguda de les Danses es vol posar un monument dedicat a la festa de
les danses (declarada BIC). L’altre monument que serà dedicat a la Fira, de
llarga tradició al municipi, en la redona que es vol construir en l’Avinguda
Diputació.
A banda de posar en valor les festes municipals també milloraria el aspecte
visual de les entrades a la població.

Millora el Turisme

Fer del turisme un actiu per dinamitzar l'economia local amb la creació de rutes
que es puguen explotar per empreses locals

204

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA XAXJ 4EN3 22MU 3ZRM

PUAM AYTO GUADASSUAR 21072022
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 204 de 233

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
DENOMINACIO

PROPOSTA D’ACCIÓN

SITUACIÓ

TERMINI

Consell Municipal d’Esports

Fomentar la participació ciutadana amb creació del Consell Municipal
d’Esports

En procés

Curt

Projectes esportius

Assessorar i coordinar l’elaboració dels Projectes esportius dels diferents
clubs esportius de la localitat.

Realitzant-se

Curt

Escoles esportives

Col·laborar amb els clubs esportius per a la creació i consolidació d’ESCOLES
ESPORTIVES MUNICIPALS eficients

Realitzant-se

Curt

Millora i manteniment de les
instal·lacions

Contribuir en la millora i manteniment de les instal·lacions i espais esportius
del municipi, i crear-ne de nous.

En estudi

Curt

Realitzant-se

Curt

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Dinamitzar esport

Dinamitzar, ordenar i ampliar l’oferta esportiva del municipi.

Agenda esportiva

Elaborar de l’Agenda Esportiva Municipal

En estudi

Curt

Gestió esportiva

Gestionar i ordenar l’ús de les diferents instal·lacions esportives municipals.

En estudi

Curt

Promoure i fomentar la realització de campanyes solidàries de manera
coordinada amb els clubs esportius.

En estudi

Curt

Campanyes Solidaries

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Enriquiment esportiu

Dinamitzar xarxes socials

Foment de l’esport escolar

Establir vies de comunicació i coordinació amb altres administracions,
associacions, empreses.... buscant la col·laboració i l’enriquiment esportiu del
municipi.

Realitzant-se

Donar continuïtat als diferents programes, projectes, activitats, competicions
que es duen a terme al municipi i encetar-ne de nous.

En procés

Donar visibilitat i informar al respecte de: notícies, activitats, competicions,
ajudes, formació... així com donar visibilitat al treball realitzat als diferents clubs
esportius i als mèrits esportius dels diferents esportistes del nostre municipi.

En estudi

Curt

En procés

Curt

Consolidar el programa “Foment de l’esport escolar” i ampliar la seua oferta.

Curt

Accions
Anuals
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Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

DENOMINACIO

PROPOSTA D’ACCIÓN

SITUACIÓ

TERMINI

Ajudes i Subvencions

Crear, consolidar i ampliar les ajudes i subvencions municipals a l’àmbit
esportiu.

En procés

Accions
Anuals

Establir plans i vies d’accessibilitat a les diferents instal·lacions esportives.

En procés

Curt

Xarxa de recursos esportius

Crear una xarxa de recursos esportius i d’oci saludable per a l’empoderament
de l’esport al nostre municipi (formació, orientació, assessorament...).

En estudi

Curt

Projecte Esportiu Municipal

Elaborar i aprovar un Projecte Esportiu Municipal.

En estudi

Mitjà

En procés

Mitjà

Creació d’una taula de joventut. Construir les sinèrgies necessàries per tal de
crear una taula per la joventut on estiguen representades totes les àrees
municipals pels seus tècnics

En estudi

Mitjà

Consell de joventut

Facilitar la creació del Consell de Joventut. Són mecanismes de participació,
concertació, vigilància i control de la gestió pública i interlocució dels
adolescents i joves davant els ens municipals.

En estudi

Mitjà

Millora Qualitat de vida

Desenrotllar polítiques públiques per aconseguir que Guadassuar siga el lloc
on els joves vullguen quedar-se a viure. Evitant així el despoblament, per no
tindre oferta laboral, habitacional, de serveis públics i d’oci.

En estudi

Mitjà

Accessibilitat esportiva

Consolidar el punt jove com a lloc de referència. El Punt Jove de Guadassuar
és un servei públic i gratuït per a joves de 12 a 30 anys. El centre ofereix
informació, documentació, orientació i assessorament en els temes que siguen
d'interés per als i les joves del municipi i un espai dedicat a l'oci educatiu.
Punt Jove

Ofereix activitats i tallers educatius, activitats culturals i formatives. Realitzen
difusió d'informació d'interés mitjançant els canals oficials del Punt Jove a les
xarxes socials, fullets, correu electrònic, xarrades, campanyes, taulers i panells
informatius.
Disposar de personal suficient per a mantenir l'acció directa amb les persones
joves.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Taula de joventut

206

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA XAXJ 4EN3 22MU 3ZRM

PUAM AYTO GUADASSUAR 21072022
La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pàg. 206 de 233

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PROPOSTA D’ACCIÓ

SITUACIÓ

TERMINI

Suport a les organitzacions solidàries fora i dins de Guadassuar i promoció de
l’associacionisme en matèria de cooperació internacional.

En procés

Mitjà

Llar Jubilats i Centre de Dia

Manteniment dels edificis municipals de la llar dels jubilats i el futur centre de
dia, amb les associacions de jubilats i l’associació Aguafa d’afectats per la
malaltia d’Alzheimer i els familiars.

Tràmits amb la
Conselleria de
Benestar
Social

Curt

Fira solidaria

Organització d’una fira solidària on les organitzacions no governamentals de
Guadassuar i d’altres s’hi donen a conèixer.

En estudi

Mitjà

Millorar la mobilitat

Promoure i instar l’àrea municipal corresponent per a ampliar el nombre de
voreres amb passos per a persones discapacitades i amb mobilitat reduïda.

En estudi

Curt

En estudi

Curt

DENOMINACIO

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Suport Organitzacions i
Col·lectius Solidaris

Col·laboració i subvenció als diversos col·lectius socials.

Creació i promoció d’un voluntariat social, per ajudar a les persones majors que
viuen soles. L’ajuda es podrà ampliar per ajudar a altres persones en situació
de vulnerabilitat.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Voluntariat social
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SEGELL

DENOMINACIO

PROPOSTA D’ACCIÓ

SITUACIÓ

TERMINI

Esterilització felina (CER)

Acabar d’implementar el programa d’esterilització felina (CER), que es va posat
en marxa en l’any 2021.

En procés

Mitjà

Guadameu Felins

Col·laboració mitjançant un conveni amb l’associació animalista Guadameu Felins.
Com a associació local, establiment d’una subvenció anual que hauran de
justificar.

En procés

Accions
Anuals

Pla de colònies felines

La primera tasca serà aprovar un reglament per al funcionament i manteniment de
les colònies felines a Guadassuar per mitjà del voluntariat que ofereix l’associació
animalista Guadameu Felins.

Pendent
d’aprovació

Curt

En estudi

Curt

En estudi

Curt

Parcs canins

Adequació de noves zones de parcs canins en solars municipals.
Projectes d’educació canina i humana respecte de les cures dels animals.
✓ Jornades d’educació canina.
✓ Jornades, tallers i sessions per a conscienciar els propietaris d’animals de
les cures que necessiten.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Educació canina i humana
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➢ Desenvolupament de vies de comunicació
Implementar carrils ciclopeatonals en vies principals i connexió amb instal·lacions que es troben
fora del àrea urbana.
➢ Millora accessibilitat
Millora de l’accessibilitat en espais públics i edificis municipals amb un Pla Integral d'Accessibilitat
per a desenvolupament per fases.
➢ Sanejament
Estudi global de la xarxa de sanejament. Comprovació de traçats, sentits, pendents, diàmetres,
seccions. Càlcul de la capacitat i anàlisi de situació davant episodis de pluges intenses. Propostes
i alternatives de intervenció. Desenvolupament de solucions, incloent desdoblament parcial de
xarxa actual unitària a separativa.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

➢ Participació ciutadana
Fomentar la participació ciutadana i de les associacions en la vida social, cultural i política del poble.
Amb la creació i consolidació del Consell de Participació Ciutadana.
➢ Estudi d'instal·lacions en façanes
Retirada d'elements fora d'ús i pas a instal·lacions enterrades.
➢ Política Responsable
✓ Tractar d’arribar al màxim consens pel diàleg amb totes les forces polítiques que estiguen
disposades a col·laborar.
✓ Fer possible uns pressupostos realistes i participatius.
✓ Transparència total, fent públics els comptes, en què gastem els diners.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Aplicar els principis de l’economia del bé comú, en benefici de la majoria.
✓ Urbanisme de consens, amb la participació de veïnes i veïns per unir el poble en projectes.
➢ Model econòmic sostenible i responsable
✓ Dotació d’infraestructures necessàries per al desenvolupament del polígon industrial. Millora
en matèria de accessibilitat, seguretat, tràfic, senyalització i telecomunicacions.
✓ Acabar definitivament amb el deute municipal. #DeuteZero
✓ Redacció d’una ordenança municipal de control dels abocaments al clavegueram
✓ Millorar la col·laboració i ajudes al comerç local, a través de associacions o empreses locals.
✓ Seguir en la política de reducció moderada de l’impost de l’IBI urbà i rural, sempre que la
regla de la despesa imposada per l’estat ho permeta.
✓ Estudiar la possibilitat legal de reversió de la gestió de l’aigua potable per a la seua
municipalització.
✓ Millora els camins rurals, senyalització i pavimentació per ajudar al sector agrícola.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Resultats esperats

S’observa que els projectes que vol desenvolupar l’Ajuntament tenen present millorar l’accessibilitat
dels carrers, posar més zones de jocs per als més menuts, dotar al municipi de més infraestructures
per a caminar, anar en bici, millorar les zones esportives, fer valdre el seu patrimoni, avançar en la
creació de zones per a vianants, millorar el camí dels més menuts a l’escola, intentar donar-li als
joves l’oportunitat de quedar-se a viure al poble en les millors condicions.
Els distints projectes, plans i actuacions que estan portant-se a cap en el municipi de Guadassuar,
pretén augmentar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Guadassuar, així com fer un municipi
més amable per a tots aquells que el visiten.
Aconseguir que els carrers i places de Guadassuar, siguen accessibles per a tots, sobre tots
condicionar les voreres, augmentar la quantitat de carrers i places per a vianants, limitat el tràfic
rodat de vehicles, ja siga de manera periòdica o de manera permanent, el que farà que les persones
que transiten a peu, ho facen en més seguretat i tranquil·litat.
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Adequar els edificis de propietat municipal o gestionats per l’ajuntament, perquè siguen accessibles,
aprofitar edificacions que actualment no s’utilitzen perquè no disposen de bones condicions, per
poder readaptar-les a l’ús de distintes activitats i serveis.
L’augment de la pràctica esportiva gràcies a la promoció de l’esport i a instal·lacions de més qualitat.
Coneguts ja els projectes també observem que des de l’Ajuntament s’espera millorar en
l’enllumenament del municipi tant a l’àmbit mediambiental com a l’àmbit econòmic, totes les accions
que estan i van a dur-se a terme en aquest aspecte tracten de ser respectuosos en el medi ambient
i reduir el rebut de la llum municipal. Auditories, canvi a LED de l’enllumenament de la via pública,
canvi a LED de les instal·lacions en edificis municipals, instal·lació de plaques solars, etc són
accions importantíssimes per arribar als objectius del consistori.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Un dels altres resultats esperats és la millora del sanejament municipal per tractar de combatre les
possibles futures inundacions degudes al cada volta més clima imprevisible. Un altre resultat
esperat vinculat a l’aigua que s’espera que millore és el subministrament d’aquesta i realitzar una
inversió per reparar la xarxa allà on hi haja pèrdues.´
El consistori té un compromís amb el poble, els ciutadans i les seues tradicions i es vol tractar en
millorar la igualtat, inclusió, diversitat, benestar social i benestar animal
En definitiva s’espera avançar en el disseny d’un municipi més habitable, accessible, just, inclusiu,
saludable, intel·ligent i sostenible.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

C.

PLA D'EXECUCIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

a.

Definició de línies d'actuació

Les distintes línies d’actuació estan encaminades a solucionar els distints reptes que han d’afrontar
el municipi de Guadassuar en el present i de cara al futur a curt, mitjà i llarg termini.
Millora de la mobilitat al municipi en totes les seues variants.
La qualitat ambiental urbana.
L’educació, la informació i la participació ciutadana.
Millora del cicle integral de l’aigua.
Consum i producció d’energia sostenible.
Promoció de l’esport en tots els seus àmbits.
Edificis municipals, patrimoni local i via pública.
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Igualtat, inclusió i diversitat.
Sanitat i salut pública.
Benestar animal.
Ampliant aquestes línies trobem objectius més específics que cal que anar treballant a banda dels
projectes que té el consistori:
La mobilitat a peu i la seguretat dels vianants
Objectius
✓ Garantir un repartiment de l’espai viari més equitatiu.
✓ Atorgar als desplaçaments a peu un paper protagonista en la mobilitat urbana a l’objectiu
d’afavorir un entorn urbà més tranquil i segur.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Millorar la seguretat viària i reduir els riscos d’accidents.
✓ Donar prioritat als sectors d’edat més dèbils i amb major risc de patir un accident (xiques i
xiquetes, majors, persones amb mobilitat reduïda)
✓ Aconseguir un espai públic per a tota la ciutadania, siga el que siga el seu grau de mobilitat i
accessibilitat, perquè puga desplaçar-se sense barreres arquitectòniques i/o urbanístiques.
✓ Afavorir les relacions socials i la convivència ciutadana tot fomentant el contacte humà i
potenciant la vida comercial i lúdica del poble.
La mobilitat en vehicles motoritzats i la seguretat dels conductors
Objectius
✓ Reduir l’ocupació extensiva i intensiva de l’espai viari públic per part dels vehicles privats.
✓ Fomentar una mobilitat més tranquil·la i segura per al conjunt dels ciutadans.
✓ Crear un entorn urbà més tranquil que fomente la relació humana.
✓ Disminuir el consum d’energia, les emissions contaminants i el soroll associats al trànsit.
✓ Adaptar la velocitat dels vehicles a les característiques de la xarxa viària.
✓ Regular les zones d’estacionament per càrrega i descàrrega de mercaderies.
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La mobilitat en bicicleta i la seguretat dels ciclistes
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Objectius
✓ Recuperar l’ús massiu de la bicicleta com fa anys es gastava a Guadassuar
✓ Considerar la bicicleta com un mitjà de transport urbà, no només com un element lúdic.
✓ Facilitar l’aparcament de la bicicleta per a totes aquelles persones que la utilitzen com a mitjà
de desplaçament habitual per el municipi.
✓ Fomentar, per mitjà de l’actuació pedagògica municipal, l’ús de la bicicleta entre els
ciutadans.
✓ Reduir l’ús del vehicle de motor privat.
✓ Reduir les emissions contaminants i el soroll.
✓ Contribuir a la pacificació del trànsit dins del municipi.
L’ordenació i la gestió de la mobilitat urbana
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Objectius
✓ Planificar i ordenar la ciutat i l’espai urbà d’acord a les necessitats de transport i mobilitat dels
ciutadans i de la diversitat d’activitats.
✓ Establir prioritats sobre els conceptes de proximitat i accessibilitat sobre els de mobilitat o
transport.
✓ Impulsar actuacions que preserven el dret a l’accessibilitat de tots els ciutadans i usuaris de
l’espai públic.
✓ Garantir una mobilitat tranquil·la, segura i respectuosa amb la salut de les persones i la
qualitat del medi urbà, amb criteris d’eficàcia i eficiència.
La millora de la qualitat ambiental urbana

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Objectius
✓ Millorar la qualitat ambiental urbana mitjançant la reducció de les emissions contaminants i
del soroll.
✓ Disminuir les emissions contaminants procedents del trànsit rodat.
✓ Contribuir a la reducció del soroll provocat per la circulació de vehicles a motor.
✓ Avançar en l’ús de tecnologies i fonts d’energia més netes que no generin emissions
contaminants, a l’objecte d’avançar en la progressiva millora de l’ambient urbà.
✓ Posar en valor la planta de tractament de residus.
✓ Crear un entorn urbà de qualitat, més habitable i saludable.
✓ Millorar en la gestió dels residus dels veïns i veïnes.
✓ Campanyes per a fomentar el reciclatge i respecte del medi ambient.
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L’educació, la informació i la participació
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Objectius
✓ Promoure hàbits de comportament i de conscienciació cívica per millorar la qualitat ambiental
i social de l’espai públic.
✓ Millorar la informació i la formació de la ciutadania en temes de mobilitat i accessibilitat i
consum responsable d’energia
✓ Fomentar la participació ciutadana en la planificació de tots els projectes de l’Ajuntament
✓ Fomentar ser més responsable en els hàbits de consum
El cicle integral de l'aigua
Objectius
✓ Millorar la qualitat de l’aigua potable.
✓ Millora de la xarxa.
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✓ Millora del clavegueram.
✓ Garantir la disponibilitat d'aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots.
Consum i producció d’energia.
Objectius
✓ Gestionar els recursos naturals de forma més eficient.
✓ Avançar cap a models de consum més responsables.
✓ Utilitzar les energies renovables per als edificis públics.
✓ Informar a la ciutadania dels beneficis de les energies netes i promoció d’aquestes.
Promoció de l’esport

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Objectius
✓ Millorar les infraestructures esportives.
✓ Promoció de l’esport entre la ciutadania i en tots els trams d’edat.
✓ Col·laboració de l’Ajuntament als actes esportius.
✓ Esport inclusiu.
Edificis municipals, patrimoni local i via pública
Objectius
✓ Condicionament de les infraestructures públiques a l’àmbit d’accessibilitat.
✓ Rehabilitar i adaptar els edificis del municipi, per augmentar els serveis que s’ofereixen als
veïns i veïnes del municipi.
✓ Rehabilitació d’espais públics.
✓ Millora de sendes i camins.
✓ Millora i condicionament dels paratges naturals municipals.
✓ Conservar i donar més visibilitat al patrimoni històric del municipi.
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Igualtat, inclusió i diversitat
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Objectius
✓ Realització de campanyes dirigides als ciutadans en favor de l’igualat, inclusió i diversitat.
Tant en xarxes socials, fullets, presentacions.
✓ Realització de tallers i xarrades.
✓ Redacció d’un pla d’igualtat.
✓ Redacció d’un pla d’inclusió i cohesió social.
✓ Programes de coneixement de cultures, prevenció violència masclista, etc.
✓ Construir o adequar espais municipals on es treballen aquests factors.
Sanitat i salut pública
Objectius
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✓ Tracta de millorar el transport públic a l’hospital.
✓ Realització de programes de vida saludable.
✓ Programes per promoure una vida saludable.
✓ Programes de prevenció d’addiccions.
✓ Projecte d’envelliment actiu.
Benestar animal
Objectius
✓ Realitzar el pla de colònies felines.
✓ Col·laboracions amb associacions animalistes.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Projectes d’educació canina.
✓ Continuar amb les campanyes per a respectar el municipi seguint les normatives (Recollir
excrements de gos, portar gossos lligats i amb morrió als quals els hagen de portar, etc).
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b. Seguiment i control
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

És molt important fer un seguiment i control projectes municipals.
El seguiment i avaluació permet a l’ajuntament examinar el progrés i impacte del projecte, establir
la viabilitat dels objectius, i identificar i anticipar els problemes, permetent-los així prendre les
mesures necessàries per a evitar-los o resoldre'ls.
El seguiment i control es realitzarà des de les diferents Regidories del municipi, així com els tècnics
municipals, l’ADL, que han d'informar-se i així ho fan diàriament de les diferents ajudes i
subvencions que es publiquen en totes les administracions i poder optar a aconseguir les que millor
quadren en el projecte i línies de treball del municipi de Guadassuar.
Complir les dates marcades de les diferents ajudes i/o subvencions és molt important per a poder
optar a rebre-les i realitzar seguiment perquè es complisquen les dates de resolució i finalització
dels treballs o activitats subvencionades.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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Amb el quadre de la Cronologia, cal que fer Seguiment i Control de tots els projectes, i vorer si van
complint-se els objectius.
c. Indicadors de seguiment i control
Els indicadors de seguiment són la quantificació dels resultats que vagen obtinguen-se.
•

Cal realitzar una traçabilitat del desenvolupament de cada projecte i actuació prevista per a
constatar que s’està duent a terme, és a dir, controlar les activitats realitzades, estimar la
seua contribució a l'assoliment dels objectius inicials, identificant possibles millores tan
econòmiques, de materials i estructurals.

•

Determinar quins han sigut els recursos utilitzats i amb quina intensitat, valorant la seua
eficiència.

•

Valorar els processos de gestió, i identificar millores a partir de l'experiència.

•

Conéixer la valoració dels veïns i veïnes

Els índexs de seguiment seran els marcats per les dates que s'indiquen des de les diferents
subvencions que el municipi haja aconseguit, per això és molt important marcar-se un calendari i/o
cronograma per a complir totes les dates que des de les diferents administracions s'indiquen.
És molt important valorar l'índex de subvencions que s'han demanat i el tant per cent a les quals
s'ha optat i el resultat obtingut, tant els positius, com els negatius, per a poder valorar perquè no
s'ha aconseguit alguna i poder rectificar en pròximes actuacions.
El Cronograma, com a planificador de projectes, ens servirà com a control, per a veure l'índex de
seguiment, així mateix, també és important la valoració que fan els ciutadans dels projectes i poder
valorar les diferents línies en les quals està treballant l'ajuntament, quin és el seu grau de satisfacció,
tot això es pot conéixer a través de les diferents enquestes que es realitzen a l’àmbit personal, com
digital.
L’Ajuntament de Guadassuar ha realitzat moltes enquestes i plans, per al foment de la participació
ciutadana, la transparència i el bon govern, s’ha d’aprofitar esta situació, per tal de fer un seguiment
de les opinions i idees de la ciutadania, la participació ciutadana és un vessant que des de les
administracions públiques se li dona cada vegada més importància, cal aprofitar esta situació i estar
sempre pendent de la demanda de veïns i veïnes del municipi.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
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FITXA TÈCNICA PER A L'AVALUACIÓ DE LES
ACTUACIONS I CONTROL DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
PART 1: DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ
Regidoria

Quin departament s'encarrega de dur-lo a terme

Àrea

Quin àmbit correspon a l'acció a dur a terme

Objectiu específic
Acció

Quina acció és?
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PART 2: ESPECIFICACIÓ DE L'ACCIÓ
Títol
Descripció

Explicar l'acció, donant els màxims detalls, per iniciar-la.

Departament i
Determinar els departaments i els responsables de l'acció.
Persones Responsables
Temporalitat de l'acció
Completat / Anual

Indicar quan comença l'acció, quan acaba, si es prenen mesures
concretes, diversos anys o cada any.
Si s'ha acabat o cal tornar-ho a fer.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

PART 3: GRAU DE COMPLIMENT DE L'ACCIÓ
Total / Realitzat
Parcial
Nul - Zero

Inici del mes i durada prevista.
Inici mes i durada real.
Si no s'ha pogut complir el termini.

Pressupost estimat

Quin serà el cost per a l'Ajuntament?

Pressupost executat

Quin cost real té.

Resultats esperats

Quantificar els resultats esperats.

Resultats

Quantificar els resultats obtinguts.

Dificultats a l'hora
d'executar l'acció

Indica si et trobes amb dificultats i de quin tipus.
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D. PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
La persona interessada
KANALS BOX SL
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a. Comunicació i sensibilització
El Pla de Comunicació garanteix la integració de les diferents realitats socials, tant de gènere,
identitat, tipus de mobilitat, o procedència. Un altre dels valors imprescindibles serà la transparència,
per a això hem posat a disposició de la ciutadania, diferents suports de comunicació bidireccional,
tenint en compte criteris com la utilització d’instruments i un llenguatge accessible.
El primer pas és la publicació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Guadassuar, als mitjans de
comunicació i a SOM Guadassuar, el nou Butlletí d’Informació Municipal informant a la ciutadania
de la posada en marxa del Pla Urbà d’Actuació Municipal.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
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https://www.guadassuar.es/index.php?lang=val#902
59
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El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

FIRMAT PER

SEGELL
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

La Participació Ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la
societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma
de governar que transforma la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació
ciutadana ens permet obtindre unes relacions transparents entre l’Ajuntament de Guadassuar i la
ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col·lectius.
Amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre qüestions d’importància
estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que
afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual
com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor
governança.
La participació ciutadana serveix perquè les persones que ho vullguen, puguen col·laborar en
l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques de L’Ajuntament de Guadassuar.
Amb el Pla de Participació Ciutadana, es vol sensibilitzar a tots els veïns i veïnes de Guadassuar,
de la importància d’aportar les seues iniciatives, les seues idees, per fer de Guadassuar un poble
millor en tots els àmbits, des del mateix urbanisme, ja que és on la ciutadania conviu, en l’àmbit de
la igualtat, educant al grup de població més jove de la importància de conviure en llibertat i igualtat,
la cura del medi ambient, el bon tracte amb els animals, difondre els propòsits d’aconseguir els
objectius marcats a l’Agenda 2030, per fer un món millor per a viure i conviure.
Els canvis que s’han anat produint en els últims temps porten el sector públic a replantejar-se el seu
rol en dues direccions diferents: d’una banda, renunciant de vegades a la prestació directa dels
serveis i encomanant-la al sector privat o no lucratiu (buscant més eficiència i més qualitat de servei
i d’adaptació a l’usuari, o simplement cercant poder concentrar-se en altres vessants); de l’altra,
assumint noves responsabilitats, com ara la dinamització de la comunitat local.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Per a una acció de govern eficaç, cal interpretar correctament la nova situació, identificar els canvis
que afecten la mateixa acció de govern administració de drets i gestió de serveis i ajustar-la a les
necessitats socials –explícites o no– de cada moment. L’ús intensiu de les TIC provoca canvis cada
vegada més accelerats en les activitats humanes.
Els intercanvis de mercaderies a escala planetària i, sobretot, els fluxos d’informació a la mateixa
escala en temps real i sense limitacions de continguts, facilitats per l’evolució i la convergència de
la informàtica i les telecomunicacions, han provocat el fenomen de la globalització, amb els
consegüents efectes sobre una economia, una cultura i, fins i tot, una demografia que fins ara tenien
una base local/nacional.
Només aquests dos elements, la celeritat dels canvis i la globalització, reclamen una revisió i posada
al dia de l’acció del govern i de l’administració. La nova funció del govern comença amb la revisió
de la seua estratègia. Per reduir les incerteses, per garantir el desenvolupament social i econòmic
sostenible de la comunitat i el territori que es governa, cal elaborar i liderar actuacions estratègiques
que impliquen, entorn dels objectius comuns generals, els diversos agents socials. El govern ja no
pot fer les coses tot sol. En aquesta fase de desenvolupament social, al govern li toca més que mai
exercir el lideratge: assenyalar els objectius d’interès general i articular els recursos propis i aliens
per aconseguir-los.
b. Agents implicats
✓ Ajuntament de Guadassuar, tota la corporació municipal. Diferents regidories i àrees.
✓ Ajuntament de Guadassuar, plantilla de treballadores i treballadors.
✓ Associacions de Guadassuar
✓ Veïns i Veïnes de Guadassuar
✓ Empreses i Comerços de Guadassuar

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Treballadores i treballadors autònoms de Guadassuar
✓ Educadors i educadores del Centres Escolars
✓ Alumnat dels Centres Educatius
✓ Associacions de mares i pares del alumnat – AMPA’s
✓ Mancomunitat de La Ribera Alta
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c. Mecanismes de participació
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Se informa a la ciutadania de les actuacions que van a portar-se a terme, dins del Pla d’Inversions
2020-2021 amb la subvenció de la Diputació de València.
Convidant a tots i totes a participar i exposar propostes i idees per a millorar la qualitat de vida dels
veïns i les veïnes de Guadassuar.
Mitjançant sistemes electrònics i les xarxes socials de les que disposa l’Ajuntament de Guadassuar.
Correu electrònic
guadassuar@puam.org
Telèfon, WhatsApp i Telegram
722 35 15 28

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Es donen d’alta correu electrònic i numero de telèfon específic per canalitzar
la informació.
També s’obri una línia de treball per fer una enquesta a traves de un enllaç i amb la ferramenta del
QR, per a que se puga arribar a la majoria de la població.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

https://es.surveymonkey.com/r/NBW8JK8

L’enquesta s’ajusta a tots els dispositiu.

Degut a que la enquesta te una durada determinada,
quant acabem la realització del PUAM, no es podrà accedir des de aquestes enllaços, però
aportarem informació del resultat de l’enquesta en l’apartat corresponent.
Es distribueixen 400 díptics a la ciutadania de Guadassuar, per tal de informar de les accions que
van a dur-se a terme, i de nou s´informa de quina manera es pot participar, mitjançant un correu
electrònic, un telèfon, WhatsApp i Telegram.
També es realitzen enquestes a peu de carrer, per poder arribar el major nombre possible de
ciutadania, ja que en Guadassuar hi ha moltes persones majors, que no tenen accés a la tecnologia
i xarxes socials.
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d. Resultats i priorització d'accions
La participació en quant a sexes ha sigut al 50%

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

A l’enquesta off line, la franja d’edat més participativa ha sigut els compromesos entre els 46 i 60
anys, destacant el grup de 50-55 anys.
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La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Totes els aspectes que s’han posat a l’enquesta tenen interès entre la ciutadania, però hi ha que
destacar que l’educació esta en primer lloc, seguit de la Igualtat i en tercer lloc la Seguretat, la
Cultura també ocupa un lloc destacat, tenint amb compte que educació i cultura van de la mà, cal
entendre que la Ciutadania de Guadassuar esta molt per la llavor de aconseguir el màxim grau de
educació i cultura per ells mateixos i les generacions futures del municipi.
Com es veu a la valoració en l’enquesta, l’educació, la igualtat i la cultura, son els temes que
demanen mes interès a l’hora de valorar de l’1 al 10, però després al respondre als problemes
actuals que hem d’afrontar a Guadassuar, no apareixen comentaris sobre aquests dues temes.
Vol dir que l’educació i cultura tenen interès entre la ciutadania i que estan ben tractades per part
del consistori.
Els Serveis Públics que s’ofereix des de l’Ajuntament és valora que son molt importants, com no
podria ser d’altra manera, però a excepció de la manca de contenidors i neteja, la resta estan be
valorades.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

CANTIDAD
PROMEDIO

PONDERACIÓ

Educació

9

479

Igualtat

8

467

Cultura

8

467

Serveis públics

9

460

Medi ambient

8

458

Esports

8

445

Seguretat ciutadana

8

442

Foment del treball i promoció econòmica

8

436

Joventut

8

432

Serveis Socials

8

430

Festes

6

349

Promoció turística

6

306

Despoblament

5

255

OPCIONES DE RESPUESTA
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Quins són per a tu els problemes actuals que hem d'afrontar a Guadassuar?
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Realitzat l’anàlisi de l’enquesta, al núvol de paraules, les que mes apareixen son:
•

Treball

•

Ravalet

•

Atur

•

Carril Bici

•

Hospital

•

Contenidors

•

Tràfic

•

Vianants

•

Joves

•

Neteja

•

Treball i Atur, van agafats de la ma i es el problema al que més referencia a fet la ciutadania
de Guadassuar.

•

S’apunta la necessitat de recolzament a les empreses per a que puguen instal·lar-se en el
Polígon Industrial.

•

Son molts els que demanen que l’Ajuntament, fomente l’ocupació, contractant el propi
consistori a les persones en atur de llarga durada, dones maltractades i persones amb risc
d’exclusió social.

•

Altre punt important al que fan referencia a l’enquesta es la falta de connexió amb transport
públic, per desplaçar-se al Hospital d’Alzira, a les poblacions veïnes i sobre tot a València,
son molt els que demanen connexió amb transport públic.

•

Hi ha que destacar la zona d’El Ravalet, s’han rebut queixes, fent referencia a la manca
d’espais verds i una urbanització molt roina.

•

També son moltes persones que han fet referencia a l’ordenació del l’urbanisme, demanant
la conversió en zona de vianants de La Gran Via.
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•

L’estacionament indisciplinant als carrers del municipi, es una queixa que també queda
reflectida en moltes respostes.

•

La creació de carril bici i per a vianants, per tal de connectar la zona urbana, amb les zones
industrials i esportives, ocupa un lloc destacat en la demanda entre els enquestats.

•

La manca de contenidors, papereres i la neteja, es una de les preocupacions entre la
ciutadania de Guadassuar.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

De tots aquests temes i/o peticions per part de la ciutadania, no tots es poden fer front des de
l’Ajuntament, per falta de pressupost, no correspon a la seua jurisdicció o qualsevol altra causa legal
o econòmicament inviable.
Indica els reptes de futur que hem d'afrontar a Guadassuar

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

Al núvol de paraules per afrontar reptes de futur a Guadassuar, el que més preocupa a la ciutadania
són:
•

Treball

•

Habitatges

•

Empreses

•

Agricultura

•

Sostenibilitat

•

Carrils Verds

•

Vianants

•

Accessibilitat

•

Persones

•

Millorar
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•

El major preocupació de la ciutadania es l’atur, reflectit a l’enquesta con la manca de treball
i la necessitat de recolzar a les empreses i l’ajuda per que puguen vindre més empreses al
municipi.

•

Dissenyar un municipi més Accessible, Sostenible i Igualitari per a tots i totes els veïns i
veïnes de Guadassuar.

•

La recuperació de l’agricultura per a la gent jove, reestructuració de la Cooperativa, son
algunes de les peticions que ha transmés la ciutadania.

La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

Fer de la agricultura una manera de poder viure de ella.
Opinions, idees, queixes de la ciutadania de Guadassuar
Han sigut eliminat les opinions fetes de mala fe, insults i paraules ofensives
✓ Un urbanisme més amable
✓ Incompliment de la Normativa en Matèria d’accessibilitat
Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

✓ El despoblament del centre històric
✓ Solucionar el problema amb els pins de la Gran Via. Així com aconseguir un bon nivell de
serveis al poble sense que això supose un greu endeutament del municipi.
✓ Implicació de la participació ciutadana en els actes culturals del poble. Millorar les
infraestructures i condicions dels espais públics.
✓ Més opcions d'oci per a la joventut I recolzament en primers treballs, ajudes per als estudis
a la àmbits universitaris o superiors a l’àmbit local: per al desplaçament o lloguer per motius de
estudis. La ajuda hui en dia es casi simbòlica
✓ Sanitaris bàsicament.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Fer polítiques reals i efectives. En compte, de pintar banquets en la plaça Reginaldo valdria
més que feren activitats a les escoles per acabar amb la LGTB-fòbia, per exemple (i si se'n fan,
fer-ne més perquè està clar que no és suficient). És només un exemple, però podria aplicar-se
quasi a qualsevol tema.
✓ L'ocupació juvenil i la precarietat de la classe treballadora, el masclisme i altre pensaments
que exclouen gran part de la població, així com el problema nacional amb la llengua i cultura.
✓ Per al meu parèixer falten més activitats culturals, realitzar una programació anual amb
informació cultural, crear un carril bici i una zona d'oci on poder anar a menjar-te un entrepà o
llegir, pot ser al riu, i una pista de pàdel municipal, ja que no hi ha molta gent al poble que juga
a pàdel.
✓ Cursos per a dones (x arces, meditació, ball, ofimàtica i Apps, fotografia...), campanyes i
revisions prevenció càncer mama al centre Salud, campanyes educació sexual per a dones,
subvenciones a dones emprenedores locals...
✓ Atur juvenil
✓ Millora la usabilitat de la bicicleta per el Poble i voltants
✓ Una via d'accés de carril bici i/o vianants des de la residència Sol i Mar o des de l'ermita fins
al Club d'Esports de Guadassuar, hi ha una gran perillositat a l'hora d'arribar en bicicleta a
aquestes instal·lacions per la carretera i impossible accedir-hi caminant si no és creuant horts.
És vergonyós tenir unes instal·lacions a 800 metres i haver d'anar sempre en cotxe.
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✓ Falta treball
La persona interessada
KANALS BOX SL
NIF B97910558
21/07/22

FIRMAT PER

✓ Atur.
✓ Papereres en la mitja gran via que falta (entre altres)
✓ Al C/ Benimuslem no existeix cap vorera, poca il·luminació i una calçada estreta i no
normativa. L’accés a este carrer és insuficient, doncs si vens des d’Algemesí has de fer una
volta inútil amb la contaminació corresponent, cosa que es podria evitar amb el pla urbanístic
originari d’una rodona a la zona de l’ermita-sequer.
✓ Sanitat, seguretat ciutadana, urbanisme mal fet, neteja carrers, disseny del tràfic...
✓ Treball e infraestructures
✓ El estacionament al cantons, estant pintant de groc, el control dels patinets, i denunciar a la
gent que orine al carrer

Registrat el 21/07/2022
Nº d'entrada 3778 / 2022

SEGELL

✓ El manteniment de les calçades (posar un bon asfaltat), i la correcta senyalització dels llocs
on s'ubica el transport públic
✓ Fomentar l’activitat econòmica i els llocs de treball.
✓ Problemes relacionats amb l'urbanisme i habitatge: excessiu preu de venda de les cases
antigues que damunt requereixen una gran reforma; males olors del clavegueram en
determinades zones; plagues de panderoles i mosquits tigre. Problemes en l'oferta pública
d'ocupació: necessitat de traure places públiques de treball relacionat amb diverses àrees
especialment per la gent ben formada amb estudis. Problemes en l'entorn natural: excessiva
presència d'espècies al·lòctones i invasores al riu Magre; manca d'espais naturals propers al
casc urbà. Problemes relacionats amb el transport públic: manca de transport públic en general
i en concret, cap a l'estació de tren d'Algemesí.
✓ Posar més contenidors de reciclatge que sempre estan plens.

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Ús excessiu de fitosanitaris al camp; elevat i ineficient ús del territori a causa dels habitatges
fora d'ordenació a la Garrofera i Casupet; falta d'espais naturals propers al casc urbà; absència
de transport públic.
✓ Manteniment I modernització d’ instal·lacions municipals
✓ Dependència, persones majors i acabar de certificar y habilitar el Centre de Dia.
✓ La comunicació amb altres pobles, si no tens la teua pròpia comunicació amb Valencia o
Alzira és nul·la.
✓ Poble més sostenible i més accessible
✓ Atur i neteja del poble per part de l'Ajuntament.
✓ Modificar l’accés al poble per l’entrada venint d’Algemesí
✓ La revalorització de l’agricultura.
✓ Direccions de carrers, parcs, gran Via, transport públic a Alzira i València i a l'hospital.
✓ Excrements canins a la via pública
✓ Manca d’espais públics per fer esport com per exemple, un parc de cal·listenia
✓ Renovació urbanística, renovació Ravalet i Gran Via, assegurar funcionament empreses que
proporcionen treball als jives, millorar i mantenir les instal·lacions públiques
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✓ L'ajuda a domicili i activitats lúdiques per als mes menuts
✓ Serveis per a les persones discapacitades, tallers, centre ocupacional.
✓ Ocupació, Oci Joventut, Mobilitat
✓ La economia està per terra
✓ Falten espais verds (el Ravalet és un desastre)

Registrat el 21/07/2022
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✓ L'atur, Falta de la primera oportunitat laboral per a la gent jove i persones que porten molts
anys sense treballar; Famílies més desafavorides; Conciliació familiar (fills i persones a càrrec),
Projectes amb els joves per a que respecten les zones públiques ( cura de qualsevol instal·lació
i mobiliari urbà. El fem a les papereres!!) Excrements de gossos; Zones de joc per als menors
(camps futbol, Basket) urbà, es a dir, dins al poble; Recollida de fem els dissabtes; Més
papereres repartides per tot el poble; Alguna subvenció o reducció als impostos per l'increment
en els despeses de mascaretes, gel i productes desinfectants diversos (Les famílies estem fent
grans despeses sense haver-ho provocat, i no rebem cap ajuda)
✓ La agricultura la cooperativa no funciona
✓ Falten contenidors de compost.
✓ Neteja, més superfície amb arbres, trànsit al carrer Colom, carrils bici, nova casa de la
música.
✓ No hi han tants problemes...
✓ Abaixar impostor y activar consum
✓ Més passos de vianants i el descontrol dels patinets en la gent jove, cap jove amb casc.
✓ El esport es la forma en la que els joves poden fer us d'ell i no derivar-se fins a la festa i les
drogues

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
Electrònica.

✓ Disminució del tràfic, creació carril bici.
✓ La sostenibilitat de un futur mes ecològic
✓ Falta comunicació entre l'Ajuntament i el poble. Cal aclarir, informar i justificar les decisions
preses per l'equip de govern per tal de no donar peu a mal interpretacions o futures
recriminacions.
✓ Millorar l’ Urbanisme
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NIF B97910558
21/07/22
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Després de vorer l’opinió, idees i propostes dels veïns i veïnes de Guadassuar, des de
l’Ajuntament de Guadassuar, es deurien prioritzar les següents actuacions:
La ciutadania demanda un municipi més accessible, es dir, amb el carrers i voreres amb menys
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limitacions per a les persones amb mobilitat reduïda, en qualsevol moment, qualsevol persona pot
patir problemes de mobilitat encara que siga de manera transitòria, pot ser per qualsevol accident,
lesió, dones embarassades, repartidor que tenen que accedir als negocis a traves de les voreres.
La manca de contenidors i papereres als carres del poble, es una de les reivindicacions que a
traves de l’enquesta la ciutadania demanda.
Els problemes de comunicacions a traves de les carreteres o el serveis de transports públic, als
pobles dels voltat o a l’Hospital de La Ribera, es altra, de les reivindicacions que mes força tenen
entre veïns i veïnes.
Ocupació, atur, treball i el futur per al joves de Guadassuar es la preocupació màxima de les
persones més gran, així com el futur de l’agricultura, que pràcticament ja es dona per perduda a
Guadassuar.
El tràfic intern, la falta d’educació a l’hora de circular i estacionar de manera indisciplinada al
cantons, voreres o zones prohibides, no hi ha respecte.
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Web Ajuntament Guadassuar https://www.guadassuar.es/
Banc de dades ARGOS http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_UTIL.INDEXV
Foro-Ciudad https://www.foro-ciudad.com/
AVAMET Associació Valenciana de Meteorologia https://www.avamet.org/index.php
AEMET Agenda Española de Meteorologia http://agroclimap.aemet.es/#
Institut geogràfic nacional https://www.mitma.gob.es/
Portal estadístic de la Generalitat Valenciana https://pegv.gva.es/va/bdt
Institut Nacional d’Estadística https://www.ine.es/index.htm
Visor Cartogràfic de la GVA https://visor.gva.es/visor/
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Institut Valencià de Competitivitat Empresarial https://gcee.aven.es/es/consultas-publicas-decertificados-de-eficiencia-energetica
Pacte de Alcaldes per el clima i la energia https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/
Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià https://ceice.gva.es/va/web/patrimonio-cultural-ymuseos/inventario-general
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
https://agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/vias-pecuarias
Agencia de datos de Europa Press https://www.epdata.es/

El document original conté almenys una firma
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s’ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les firmes originals, accediu amb el CSV en la Seu
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Jose Javier Lopez Bosca - D.N.I. 20410460Z
Formado en la Asociación Geoinnova - Experto en Movilidad Urbana Sostenible.
Participante I Congreso Online sobre Movilidad Sostenible (COMUS 2020).
Participante II Congreso Online sobre Movilidad Sostenible (COMUS 2022).
Formación en Gestión de Accesibilidad Universal – Federación de municipios y provincias.
Administrador de Kanals Box, S.L. B-97910558
Responsable de la elaboración y control de los trabajos del Plan.
Firmado digitalmente por JOSE JAVIER|LOPEZ|BOSCA
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.97=VATES-B97910558,
2.5.4.13=R: V/123059/8714/// 76/05-07-2010/3, cn=JOSE JAVIER|
LOPEZ|BOSCA, serialNumber=20414860Z, givenName=JOSE
JAVIER, sn=LOPEZ BOSCA, o=KANALS BOX SL, c=ES
Fecha: 2022.07.21 16:23:07 +02'00'
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Javier López Sancho - D.N.I. 20448519R
Formación sobre Movilidad Urbana Sostenible Certificado Instituto de Movilidad.
Técnico Profesional en Educación e Interpretación Ambiental.

Antonio Ruiz Canales – D.N.I. 21497632S
Doctor Ingeniero.
Profesor titular Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).
Profesor en el Departamento de Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO).
Experto en eficiencia energética, gestión de recursos hidráulicos y energéticos.
Gerente de Telenatura EBT, S.L. Empresa de base tecnológica.
Joaquín Mira Hernández – D.N.I. 22984356L
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279 del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España.
Francisco Javier Cuenca Pérez – D.N.I. 48319502K
Ingeniero Civil.
Colegiado Nº 20064 del Colegio Oficial de Ingenieros de Obras Publicas de Alicante.
Experto en planificación, diseño y simulación de operaciones de tráfico.
Francisco López Peñalver – D.N.I. 48458158X
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Experto en planificación y ejecución de proyectos.
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SEGELL
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TELENATURA EBT, S.L. Es una empresa de base tecnológica (EBT) interuniversitaria que aplica
las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) a la gestión del medio ambiente, los
recursos naturales y la agricultura. Nos dedicamos a la elaboración de hardware y software y la
prestación de servicios de ingeniería en el ámbito del medio ambiente, los recursos naturales y la
agricultura. TeleNatura EBT ha desarrollado una serie de productos y soluciones de aplicación de
las TIC al medio ambiente, energía y recursos naturales y agricultura. Combina hardware y software
para facilitar las labores de control, gestión y automatización. Se parte de diferentes tecnologías de
captura y presentación de datos (fotogrametría, teledetección, sistemas de información geográfica,
etc.) con dispositivos de campo (sensores de suelo, planta y clima), actuadores y otros elementos
adicionales. Los elementos anteriores intercambian datos mediante sistemas de telecontrol y toda
esta información es gestionada por un software que lo integra en un dispositivo. TeleNatura EBT
desarrolla dispositivos y aplicaciones "a medida" dependiendo de las necesidades del cliente. Es
una spin-off de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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