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1 INTRODUCCIÓ  
 
L’empresa Siete arquitectura más ingeniería s.l. presenta el Pla Urbà d’Actuació 
Municipal (endavant, PUAM) d’Almussafes, impulsat per la Delegació d’Urbanisme 
i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
 

1.1 ANTECEDENTS 
 
La convocatòria del Pla d'Inversions 2020-2021 de la Diputació de València 
estableix que tots els ajuntaments beneficiaris del citat pla tindran 
preassignada una actuació de sol·licitud per a l'elaboració i aprovació de Plans 
Urbans d'Actuació Municipal (PUAM). Es pretén que a la finalització de l'execució 
del Pla d'Inversions 2020-2021  la totalitat dels ajuntaments de la província 
hagen aprovat, de forma participada per la ciutadania, plans urbans d'actuació 
municipal, a fi que les actuacions incloses en aquest  document puguen ser 
triades com a subvencionables en el Pla d'Inversions del bienni 2022-2023. 
 
El Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) és un document de caràcter estratègic 
local que descriu les línies d'actuació del municipi, amb la finalitat d'incorporar 
els objectius establits per l'Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres 
i serveis en l'agenda urbana municipal.  
 
El PUAM servirà per a avançar en el disseny d'un municipi més habitable, més 
just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, amb vocació de transformar els 
Espais i Àrees Municipals, activant els processos de participació i debat entre la 
ciutadania i els agents socials, realitzant un disseny municipal consensuat i fruit 
de la reflexió i l'acció col·lectiva. Els objectius principals del PUAM són: 
⋅ Dotar al municipi d’una planificació estratègica que incorpore els objectius 

establerts per l’Agenda 2030. 
⋅ Disposar d’una fulla de ruta d’actuacions en el àmbit municipal que permitisca 

integrar les prioritats futures respecte a obres y serveis en l’agenda urbana 
municipal. 

⋅ Integrar les directrius de l’equip tècnic y polític de l’Ajuntament amb el 
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

                                                                                                                                                                                           
1.2 CONTINGUT DEL PUAM 

 
D’acord a l’Anunci de Diputació Provincial de València sobre aprovació de la 
convocatòria del Pla d’Inversions 2020-2021, el contingut del PUAM és el 
següent: 
1. Diagnòstic previ que descriga la situació i punt de partida de la realitat 
municipal. 
⋅ Anàlisi de l'àrea urbana. 
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⋅ Problemes i reptes. 
⋅ DAFO que pose en relleu les febleses i amenaces del municipi, així com les 

fortaleses i oportunitats, per al desenvolupament urbà que es pretén. 
⋅ Identificació d'àrees d'actuació prioritàries i necessitats del municipi. 
2. Definició d'objectius estratègics i resultats esperats. 
⋅ Objectius generals. 
⋅ Objectius específics. 
⋅ Resultats esperats 
3. Pla d'Implementació del Pla Urbà d'Actuació Municipal. 
⋅ Definició de les línies d'actuació. 
⋅ Cronograma per al desenvolupament de les diferents línies d'actuació. 
⋅ Seguiment i control. 
⋅ Indicadors de seguiment i avaluació. 
4. Pla de Participació Social. 
⋅ Comunicació i sensibilització. 
⋅ Agents implicats. 
⋅ Mecanismes de participació. 
⋅ Resultats i priorització d'actuacions. 

 

 
Figura 1.1: Fases de l’elaboració del PUAM. Font: Diputació de València. 
 
 

1.3 AGENDA URBANA 
 
Les Nacions Unides va recomanar que cada estat, regió i ciutat elabore la seua 
pròpia agenda urbana des de les característiques de cada àmbit territorial, 
d'acord amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'ONU, que té 
entre els seus objectius la consecució de ciutats i assentaments humans 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 



 
 
 

 
 
7 

Pla Urbà d’Actuació Municipal d’Almussafes 
Document: Memòria 
www.sietearquitecturamasingenieria.com 

 

 
Amb aquesta finalitat s’elabora i s’aprova l’Agenda Urbana Espanyola, la qual 
respon al compliment dels compromisos internacionals adoptats de conformitat 
amb l'Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l'Agenda Urbana 
per a la Unió Europea. 
 
El  PUAM d’Almussafes s’alinea amb l’Agenda Urbana Espanyola i amb la resta de 
documents internacionals amb els que Espanya s’ha compromès.  
 
Agenda Urbana de Nacions Unides 
 
A l'octubre de 2016 s'aprova a Quito l'Agenda Urbana de Nacions Unides. La 
Tercera Conferència de Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà 
Sostenible —Hàbitat III— va tindre com a principal objectiu identificar els nous 
desafiaments i enfortir el compromís polític global, per a aconseguir un 
desenvolupament urbà sostenible, mitjançant l'aprovació d'una «Nova Agenda 
Urbana», que defineix els paràmetres de les ciutats del segle XXI. Es tracta d'un 
document estratègic, d'adhesió voluntària, que presenta la urbanització com un 
instrument poderós per a aconseguir el desenvolupament sostenible, tant als 
països en desenvolupament com als països desenvolupats, entre els quals es 
troba Espanya. 
 
Agenda Urbana per a la Unió Europea 
 
El Pacte d'Amsterdam, aprovat en la Reunió Informal de Ministres de 
Desenvolupament Urbà de la UE, celebrada el 30 de maig de 2016, materialitza la 
llargament esperada Agenda Urbana per a la UE. Aquesta es planteja des d'una 
perspectiva clarament operativa, orientada cap a 3 objectius concrets: la millora 
de la regulació comunitària, especialment la d'aquella que té un impacte directe 
sobre les àrees urbanes, la cerca d'un disseny més efectiu i d'una gestió més 
senzilla dels instruments de finançament de la UE i, finalment la promoció de 
l'intercanvi de coneixement. 
 
Agenda Urbana Española 
 
L'Agenda Urbana Espanyola és un document estratègic, sense caràcter normatiu 
i d'adhesió voluntària, que, de conformitat amb els criteris establits per 
l'Agenda 2030, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l'Agenda Urbana 
per a la Unió Europea, persegueix l'assoliment de la sostenibilitat en les 
polítiques de desenvolupament urbà.  
 
Aquesta estratègia de desenvolupament urbà de caràcter integrat ofereix un 
Decàleg d'Objectius Estratègics que inclouen un total de 30 objectius específics, 
i 291 línies d'actuació. Els Objectius Estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola 
són els següents: 
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⋅ Objectiu Estratègic 1: Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, 
conservar-lo i protegir-lo. 

⋅ Objectiu Estratègic 2: Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat 
existent. 

⋅ Objectiu estratègic 3: Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i 
millorar la resiliència. 

⋅ Objectiu estratègic 4: Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir 
l'economia circular. 

⋅ Objectiu estratègic 5: Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 
⋅ Objectiu estratègic 6: Fomentar la cohesió social i buscar l'equitat. 
⋅ Objectiu estratègic 7: Impulsar i afavorir l'Economia Urbana. 
⋅ Objectiu estratègic 8: Garantir l'accés a l'Habitatge. 
⋅ Objectiu estratègic 9: Liderar i fomentar la innovació digital. 
⋅ Objectiu Estratègic 10: Millorar els instruments d'intervenció i la governança. 
 
Agenda Urbana Valenciana 
 
Actualment es troba en procés de redacció. 
 
Per a l'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana es proposen sis grans blocs 
temàtics amb un marcat component transversal i que inclouen els grans 
problemes i oportunitats en relació amb el futur de les ciutats de la Comunitat 
Valenciana.  
- Economia urbana, que fa referència als districtes urbans d'innovació i atracció 
de talent, el turisme intel·ligent i sostenible, les noves tecnologies i els sectors 
disruptius, la creativitat i la indústria cultural, l'economia col·laborativa i la 
responsabilitat corporativa. 
- Territori i ciutat, que s'analitza una nova relació entre els diferents sistemes 
d'assentaments urbans, l'impuls a les ciutats mitjanes i equilibri territorial, a la 
connectivitat ecològica i territorial, als riscos naturals i induïts, incloent-hi el 
canvi climàtic, i als models urbans i territorials sostenibles. 
-Governança urbana, que inclou els continguts sobre la transició digital i 
l'agilitació i la simplificació administrativa, els governs en xarxa, els nous 
instruments financers, la participació ciutadana i la transparència 
administrativa. 
-Qualitat urbana i salut, que tracta la resiliència i el metabolisme urbà, la 
sobirania alimentària, la qualitat de l'aire, de l'aigua i l'emissió de residus, 
l'energia distribuïda i les xarxes intel·ligents, les zones verdes i espais lliures i 
els ecosistemes urbans.  
-Dret a la ciutat, que abasta les polítiques inclusives, el dret a l'habitatge, la 
millora de barris, el tractament dels espais públics, la seguretat i la justícia 
social i la igualtat de gènere. 
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-Ciutat connectada, que es tracta el transport públic sostenible, les ciutats 
intel·ligents, la mobilitat com a servei, la logística urbana i la descarbonització 
del transport. 
 

 
 
Figura 1.2: Blocs temàtics de l’Agenda Urbana Valenciana. Font: Document de redacció participada 
de l'Agenda Urbana Valenciana. 
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2 ANÀLISI DE L’ÀREA URBANA 
 

2.1 ANÀLISI DEL MARC TERRITORIAL 
 
Almussafes és un municipi situat a l’est de la província de València, en  la 
comarca de la Ribera Baixa. Es localitza a 23 km al sud de la ciutat de València i 
al sud-oest del Parc Natural de l'Albufera. Limita al nord amb Silla, a l’oest amb 
Picassent i Benifaió, i a l’est i al sud amb Sollana.  
 
La Ribera Baixa és la més menuda de la província amb 278 km2 d’extensió. La 
població es concentra als dos municipis litorals (Sueca i Cullera) i en el municipi 
d’Almussafes. El terme municipal ocupa una extensió aproximada de 10,76 km2,  

d’acord amb les dades estretes del Portal d’informació de la Generalitat ARGOS.  
 

 
Figura  2.1: Situació geogràfica d’Almussafes. Font: Visor cartogràfic ICV. 

 
El territori de la Ribera Baixa és un espai d’inundació fluvial, sense contrastos 
geogràfics, que ha estat construït per les aportacions sedimentàries del riu 
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Xúquer principalment. La superfície agrícola, de 20.000 hectàrees, és molt 
elevada si es compara amb la superfície total de la província de València.  
Aquesta superfície s’ha reduït en les últimes dècades pel creixement urbà i 
industrial i per l’ampliació d’infraestructures viàries. 
 
La major part del sòl agrícola es va guanyar a la llacuna costera de l’Albufera i es 
destina al cultiu de l’arròs (11.370 hectàrees). L’arrossar és el recurs que millor 
representa a la Ribera Baixa, malgrat que només predomina en Sueca, Cullera i 
Sollana. En Almussafes, i en la resta de municipis de la comarca, predominen els 
arbres fruiters: els cítrics (7.200 ha), caquis (444 ha) i altres fruiters (135 ha). 
 
Encara que la Ribera Baixa és una la comarca valenciana més agrícola, és també 
la comarca més industrial si s’atén als percentatges de treballadors industrials 
que acull, quasi la mitat del total de la província. L’empresa responsable és Ford 
Espanya d’Almussafes i les seues empreses auxiliars que es troben en el mateix 
municipi. Així, en Almussafes es troben el major nombre de treballadors 
industrials de la comarca i el major nombre de hectàrees de sòl industrial (318 
ha). 
 
Respecte als recursos naturals destaca la presència del Parc Natural de 
l’Albufera, el 57% de la superfície d’aquest parc natural (21.000 ha) es troben en 
la Ribera Baixa. 
 
En relació a l’activitat turística, la Ribera Baixa té una amplia zona de platja con 
gran activitat turística, especialment en  Cullera. 
 

2.2 ANÀLISI DE LA CONNECTIVITAT 
 
El municipi d’Almussafes es troba delimitat per l’autopista AP-7 i queda a dins de 
l’enclavament que queda definit per la intersecció de l’AP-7 i la A-7. El terme 
municipal queda delimitant a l’est per l’autopista AP-7, que actua com a cinturó 
que circumval·la el municipi de nord a sud. La intensitat mitja diària d’aquesta 
autopista en el tram que travessa el municipi és de 19.311 vehicles /dia (1,171%p) 
segons dades del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.  
 
Actuant com a cinturó per al nucli urbà d’Almussafes trobem la carretera  
CV-520, que circumval·la per la part sud del nucli i el connecta amb el municipi 
veí de Benifaió. Segons dades del Pla de Mobilitat d’Almussafes, per aquesta 
carretera circulen diàriament més de 4.000 vehicles. 
 
En paral·lel a l’autopista AP-7, i actuant també com a cinturó per al nucli urbà 
d’Almussafes, trobem la carretera CV-42, que circumval·la el municipi per la part 
est. Aquest carretera té una intensitat mitja diària de més de 4.000 vehicles, 
segons recull el Pla de Mobilitat. 
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Figura  2.2: Infraestructures lineals en l’entorn d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

 

Respecte al transport públic de connexió amb altres municipis, Almussafes 
disposa de 3 línies d’autobús interurbà, servei de taxi i serveis especials 
d’autobús de l’empresa Ford per als seus treballador/es que resideixen a l’àrea 
metropolitana de València. 
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El terme municipal es veu circumval·lat per 2 línies de ferrocarril de rodalies, 
tot i que no tenen parada al municipi, exceptuant el ramal que abasteix a les 
instal·lacions de l’empresa Ford. 
 

2.3 ANÀLISI MEDIAMBIENTAL  
 
A continuació s’analitzen aspectes relacionats amb el medi ambient i les 
condicions climàtiques al municipi d’Almussafes. 
 

2.3.1 GEOMORFOLOGIA 

El terme municipal d’Almussafes es troba inclòs en l’Àrea Estructural Ibérica, en 
concret en el Sistema Ibèric Suroccidental. Des del punt de vista geològic, es 
localitza en la Unitat de Planes Costeres, les quals són àrees del territori 
pròximes a la mar i constituïdes per materials detrítics. 
 
La topografia del àrea es correspon a una planícia de suau pendent que 
descendeix cap a la mar. A l’oest el terme limita amb la corba de nivell de 20 
metres, al nucli urbà l’altitud és de 11 metres sobre el nivell del mar. L’únic 
elements discordant en l’àmbit és el Barranc del Tramusser, que travessa el 
terme d’oest a oest en un recorregut de 2,2 km. 
 
El sòl de la major part de l'àrea d'estudi es correspon amb la classificació 
fluvisols-calcaris. Són sòls desenvolupats a partir de depòsits al·luvials i 
col·luvials recents (del quaternari), en els quals periòdicament es produeixen 
aportacions de nous materials. Se situen típicament en fons de vall o en planes 
al·luvials. Solen ser utilitzats com a sòls de regadiu. 
 

2.3.2 INFRAESTRUCTURA VERDA  

 
En la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge de la Comunitat 
Valenciana, es defineix la infraestructura verda com el sistema territorial bàsic, 
sent els espais que la componen els àmbits i llocs de més rellevant valor 
ambiental, cultural, agrícola i paisatgístic, les àrees crítiques del territori la 
transformació del qual  implique riscos o costos ambientals per  a la comunitat  i  
l'entramat  territorial  de corredors ecològics i connexions funcionals que posen 
en relació a tots ells. A més, la Infraestructura Verda s'estén també als sòls 
urbans  i  urbanitzables,  comprenent,  com  a  mínim,  els  espais  lliures  i  les  
zones  verdes  públiques  més rellevants, així com els itineraris que permeten la 
seua connexió.  
 
A més, formen part de la Infraestructura Verda de la comunitat Valenciana els 
espais situats en el sòl urbà i en el sòl urbanitzable que la planificació municipal 
considere rellevants per les seues funcions de connexió i integració 
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paisatgística dels espais urbans amb els elements de la infraestructura verda 
situats en l'exterior  dels teixits urbans. S'atendrà no solament la identificació 
puntual d'aquests espais sinó també a les seues possibilitats d'interconnexió 
ambiental i de recorreguts.  
 
Paisatges de Rellevància Regional 
 
Al municipi d’Almussafes s’inclouen terrenys del Paisatge de Rellevància 
Regional PPR-32 Albufera i arrossars de València. En concret es localitzen a l'est 
i sud del nucli urbà, a l'àrea agrícola existent entre el nucli urbà i el límit del 
terme municipal. 
 
Segons els objectius de qualitat i instruccions tècniques per a l’ordenació i la 
gestió dels paisatges de rellevància regional de la Comunitat Valenciana de la 
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, les instruccions 
tècniques per al PRR-32 Albufera i arrossars de València són els següents: 
Instrucció PRR32.1. Elements i patrons estructurants del paisatge  
a) Preservar i potenciar el llac de l’Albufera com a paisatge de referència de la 
Comunitat Valenciana, així com determinades fites d’aquest entorn, com la 
muntanyeta dels Sants.  
b) Mantindre el bosc de pinedes i el matollar de la devesa de l’Albufera i l’ús 
sistemes dunars associats com a estructura paisatgística d’alt valor ecològic, 
ambiental i estètic. 
 
Instrucció PRR32.2. Elements significatius per a articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura verda  
a)Preservar i integrar el riu Xúquer, per la seua alta capacitat de vertebració 
ecològica i paisatgística del territori de la Comunitat Valenciana que posa en 
contacte els paisatges de l’interior de la província de València amb les planes 
litorals i amb la costa.  
 
Instrucció PRR32.3. Millora de la percepció i la gestió del paisatge  
a)Protegir les àrees de més fragilitat visual, en particular les àmplies superfícies 
d’arrossar, que es concentren en les riberes del Xúquer i a l’entorn de l’Albufera.  
b) Mantindre i valorar el nucli històric tradicional del Palmar, dins del Parc 
Natural, per la seua capacitat per a concentrar serveis destinats a facilitar 
l’accés i el gaudi de l’espai protegit i el seu paisatge, així com el del Saler. c) 
Condicionar miradors a la muntanyeta del Sants i en el santuari del Castell de 
Cullera, per a aprofitar les excepcionals vistes sobre l’horta del riu Xúquer i 
l’Albufera, i promoure connexions amb elements de l’entorn, com l’ullal de 
Baldoví, l’ullalet dels Sants, etc. 
 
Infraestructura verda urbana  
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D’acord l’Estudi de Paisatge de la versió preliminar del Pla General d’Almussafes, 
de l’any 2017, la Infraestructura Verda d'Almussafes, es compon de:   
- Béns de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià 

Torre Racef (BIC) 
Església Parroquial de Sant Bartolomé Apóstol (BRL) 

- Vies Pecuàries 
Vereda de Muntanya  

  Vereda de Catadau a Sollana 
- Via Augusta 
- Zones verdes 

Parc Central 
Parc de les Palmeres 
Parc les Eres 
Parc del Pontet 
Parc de la Constitució 
Parc del Pinar 
Parc del Sagrari  
Parc del Poliesportiu 

- Zones amb riscos d'inundació.  
Barranc de Tramusser 

- Xarxa de sèquies 
Séquia del  Romaní 
Séquia de  la  Foia 
Séquia  Rojosa   
Séquia de  l'Assarb 

- Patrimoni hidràulic  
Molí del Carmen 
Molí de Blat 

- Camins històrics rurals 
- Sòls de valor agrícola 

Paisatge de Rellevància Regional PPR-32 Albufera i arrossars de València 
‐ Sòls forestals estratègics segons el PATFOR.  
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Figura  2.3: Infraestructura verda a Almussafes. Font: Versió preliminar pla general d’Almussafes 
novembre 2017. 

 

2.3.3 CLIMATOLOGIA 

Almussafes posseeix un clima mediterrani típic. La temperatura mitjana anual es 
troba a 17.6 °C sent juliol el mes més càlid amb una mitjana de 26.3 °C i gener el 
més fred amb 10.0 °C. Les temperatures mitjanes varien durant l'any 16.3 °C.  
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Figura  2.4: Diagrama de temperatures a Almussafes. Font: Climate-Data 
 
La precipitació és d’aproximadament 460 mm a l'any, sent la diferència entre el 
mes més sec i el més plujós de 54 mm. Destaca el màxim a l'octubre, on cauen 
entre 60 mm i 80mm. I mes amb precipitacions més baixes és juliol, amb una 
mitjana de 9mm.  
 

 
Figura  2.5: Climograma a Almussafes. Font: Climate-Data.. 

 
La humitat relativa més baixa de l’any és en juny amb 58.03% i el més amb 
major humitat és desembre amb 70.21%. 
 

2.3.4 CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA 

 
Qualitat de l’aire 
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Els principals contaminants atmosfèrics estan relacionats amb la mobilitat 
motoritzada, aquests són els òxids de nitrogen (NO2) i les partícules en 
suspensió (PM10, PM2,5). 
 
En aquest sentit, el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de 
la qualitat de l’aire, estableix valors límit per a la protecció de la salut dels òxids 
de nitrogen i les partícules en suspensió. Aquests valors límits són els següents: 
 

Valors límit de NO2 
(µg/m3) 

Període de mitjana Valor 

Valor límit horari 1 hora 
200 µg/m3, xifra que no es 
podrà superar en més de 18 
vegades en un any. 

Valor límit anual 1 any 40 µg/m3 

Taula 2.1: Valors límit de diòxid de nitrogen. Font: Generalitat Valenciana. 

 

Valors límit de 
partícules en suspensió 

Període de mitjana Valor 

Valor límit diari PM10 24 hores 
50 µg/m3, xifra que no es 
podrà superar en més de 35 
vegades en un any. 

Valor límit anual PM10 1 any 40 µg/m3 

Valor límit anual PM2,5 1 any 25 µg/m3 

Taula 2.2: Valors límit de partícules en suspensió. Font: Generalitat Valenciana. 

 
En la Comunitat Valenciana, la qualitat de l’aire es troba mesurada per diferents 
estacions de control (65 punts de mesura en total) que configuren la Xarxa 
Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (XVVCCA).  
 
Per a l’anàlisi de la qualitat ambiental, el territori es troba dividit en 18 zones: 14 
zones de qualitat de l’aire i 4 aglomeracions. Almussafes es troba situada dintre 
de la “Zona ES1009: Júcar – Cabriel (àrea costera)”. 
D’acord amb el darrer informe de la qualitat de l’aire publicat per la Generalitat 
València (any 2018) corresponent a la zona ES1009 s’indica que: 
-La mitjana anual de la concentració d’òxid de nitrogen va ser de 11 µg/m3, molt 
inferior al valor límit de 40 µg/m3. 
En cap període horari es va superar el límit de 200 µg/m3 de NO2. 
-La mitjana anual de la concentració partícules en suspensió inferiors a 10 
micres va ser de 15 µg/m3, molt inferior al valor límit de 40 µg/m3. 
En cap període horari es va superar el límit de 50 µg/m3 de PM10. 
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-La mitjana anual de la concentració partícules en suspensió inferiors a 2,5 
micres va ser de 9 µg/m3, molt inferior al valor límit de 25 µg/m3. 
 
En la següent figura es representa la concentració de contaminants en l’entorn 
d’Almussafes respecte als límits legals. 
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Figura  2.6: Concentració de contaminants a l’entorn d’Almussafes. Font: Parcs Naturals de la 
Generalitat Valenciana. 

 

Per tant, pel que fa a la qualitat de l’aire es pot concloure que la zona en la que 
es troba Almussafes compleix amb els objectius de qualitat ambiental.  

 
Contaminació acústica 
 
En relació als límits de soroll establerts en la normativa, en primer lloc trobem 
la llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la 
Contaminació Acústica en zones d’us predominant residencial, amb l’objectiu de 
prevenir, vigilar i corregir la contaminació acústica en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana per a protegir la salut dels seus ciutadans i ciutadanes, i millorar la 
qualitat del seu medi ambient. 
 
Aquesta llei fa referència als límits màxims admissibles establerts pels 
organismes internacionals (i en particular per la Unió Europea) en 65 dB(A) de 
nivell equivalent diürn i en 55 dB(A) durant el període nocturn. 
 
La llei també marca com objectius de qualitat que en un entorn amb un ús 
eminentment residencial, els valors límit de soroll se situen en 55 dB(A) durant 
el dia i en 45 dB(A) durant la nit. En relació al transport, la llei indica que caldrà 
adoptar un pla de millora de la qualitat acústica si una infraestructura del 



 
 
 

 
 

20 
Pla Urbà d’Actuació Municipal d’Almussafes 
Document: Memòria 
www.sietearquitecturamasingenieria.com 

 

transport supera en 10dB(A) els objectius de qualitat, es a dir: 65 dB(A) durant 
el dia i en 55 dB(A) durant la nit. 
 
La llei 7/2002, també obliga a la redacció de plans acústics municipals per a 
municipis de més de 20.000 habitants. Almussafes, per tant, no es troba obligat 
a la seua redacció. 
 
D’altra banda, Almussafes disposa d’una Ordenança municipal reguladora de 
l’emissió i recepció de sorolls i vibracions, aprovada per l'Ajuntament en Ple, el 
dia 14 de desembre de 1999, publicada en el BOP de 31 de desembre de 1999. 
En relació a la mobilitat, l’ordenança regula de forma general el soroll originat 
pel trànsit en el seu capítol V, indicant que els límits màxims admissibles per a 
sorolls emesos pels distints vehicles en circulació seran els establerts per la 
normativa vigent, concretant en l’article 32 que valors de nivell continu 
equivalent (Leq) superior a 55 dB(A) durant el període nocturn i 65 dB(A) durant 
el període diürn es consideren que afecten notòriament a la tranquil·litat de la 
població. En aquestes coses, l’ordenança inclou la possibilitat d’assenyalar zones 
o vies en què algunes classes de vehicles no puguen circular o hagen de fer-ho 
de forma restringida tant en horari com en velocitat. 
 
A principis de l’any 2019 es disposa de la versió preliminar del Pla General 
Estructural d’Almussafes (PGE) el qual inclou, en l’annex 2, un “Estudi de 
mobilitat i contaminació atmosfèrica”.En l’esmentat estudi, es reconeix que el 
principal focus de la contaminació acústica és el trànsit motoritzat, i assenyala 
les carreteres CV-42 i CV-520, i la ronda de circumval·lació com els trams viaris 
més propers a la limitació que fixa l’ordenança. 
 
Es disposa d’un mapa estratègic de soroll realitzats en l’entorn de l’AP-7 (com a 
part de la tasca d’elaboració de mapes estratègics de soroll en les autopistes de 
la xarxa estatal) el qual conclou que es necessita allunyar-se a 190 m. de l’eix de 
l’autopista per estar per sota dels 55 dBA. 
 
També es disposa d’un mapa estratègic de soroll de la CV-42 (com a part de la 
tasca d’elaboració de mapes estratègics de soroll en les carreteres de la 
generalitat de codi CV-4), el qual mostra que en el pas de la CV-42 pel nucli urbà 
d’Almussafes produeix una afectació a la ciutadania, derivant per tant, en uns 
estudis de detall on es posa de manifest que: 
-300 persones es troben exposades més de 55 dB(A) durant la nit (valor límit per 
al període nocturn). 
-100 persones es troben exposades més de 65 dB(A) durant el dia (valor límit per 
al període diürn). 
 
Aquesta afectació es deu a que el traçat de la CV-42 discorre adjacent al límit 
del nucli urbà. No obstant, l’estudi també indica que no existeixen informes 
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actualitzats sobre l’afecció, ja que els únics disponibles son els que realitzen els 
càlculs amb dades de trànsit de l’any 2007. 
 

2.4 OCUPACIÓ DEL SÒL 
 
Les dades produïdes en el marc del programa Corine Land Cover per a l’any 2018,  
aporta informació sobre el  grau de cobertura del sòl en el terme municipal 
d’Almussafes.  
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Figura  2.7: Grau de cobertura del sòl a Almussafes. Font: Elaboració pròpia a partir de Corine Land 
Cover per a l’any 2018. 
 
Els usos industrials es localitzen al nord del terme municipal i els usos 
residencials al centre. La proporció de cobertures artificials és 
d’aproximadament el  45% de la superfície total del terme municipal. 
 
Les conseqüències d’un augment de l’artificialització del territori i d’una 
excessiva impermeabilització del sòl, són principalment l’alteració del cicle 
hidrològic i el foment del les illes de calor. Així, en episodis de fortes 
precipitacions serà més difícil la gestió de l’aigua. També disminuirà el ritme de 
recarrega dels aqüífers subterranis. 
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Figura  2.8: Impermeabilitat del sòl a Almussafes. Font: Elaboració pròpia a partir de Corine Land 
Cover per a l’any 2018. 
 
 

2.5 ANÀLISI DEL NUCLI URBÀ 
 
El terme municipal d’Almussafes té una superfície de 10,76 km2. Presenta 
únicament el nucli urbà d’Almussafes, amb una densitat de població a l’any 2020 
de 834,32 habitants/km2, segons dades de la fitxa municipal edició 2021 de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i treball.  
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El nucli urbà es troba en la part meridional del municipi i ocupa una extensió 
aproximada de 0,7 km2. Els polígons industrials se situen al nord del municipi, 
aquests són el Polígon Industrial Rei Joan Carles I amb una extensió de 2,7 km2 
(la part que queda dins del terme municipal, el total del polígon són 2,9 km2), i el 
Polígon industrial Nord, amb una extensió de 0,2 km2. La major part del Polígon 
Industrial Rei Joan Carles I es veu ocupada per la planta de producció de 
l’empresa automobilística Ford. 
 

2.5.1 ESTRUCTURA URBANA 

Les diferents zones que es composen el nucli urbà d’Almussafes venen 
determinades per les seues vies principals. D’aquesta manera el nucli urbà 
queda dividit pel carrer Major, que continua com a carrer València i com a 
avinguda Algemesí, en direcció nord-sud.  
 
Els carrers que vertebren l’estructura urbana del municipi de oest a est són el 
carrer Benifaió, el carrer Ramon y Cajal, que continua com a Mestre Medina i 
Tarick Almanzafi,, el carrer Sant Josep i el Carrer Sueca (ambdós a l’est del 
carrer Major). Els carrers que organitzen l’estructura urbana de forma 
horitzontal de nord a sud són el carrer dels Llauradors, el carrer de Sant Roc i 
Vicent Gay, El carrer del Castell i Salvador Boatella i el carrer de Sant Cristòfol. 
 
Com a elements singulars de la seua estructura urbana destaquen el Parc 
Central que es troba al punt mig del municipi, i que conforma el centre 
neuràlgic dels vianants del municipi.  

Al municipi distingim les següents zones:  
 
Nucli antic 
 
Aquesta àrea residencial comprèn el nucli històric del municipi i està travessada  
pel carrer Major, antic camí Algemesí-València, i el carrer Salvador Botella, antic 
camí que conduïa a Benifaió. L’edificació correspon a la tipologia de casa de 
poble, amb planta baixa i una altura, principalment. Els carrers són en general 
molt estrets amb amplàries menors als 7 m i presenten un traçat molt irregular. 
Alguns carrers tenen continuïtat amb el antic camí a Sollana i a l’Albufera. 
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Figura  2.9: Imatge nucli antic. Font: Visor cartogràfic ICV. 

 
Nucli urbà 
 
Els camins històrics a Picassent, El Romaní, l’Albufera , Sollana i Benifaió 
configuren l’ampliació del nucli antic tradicional. L’edificació correspon a 
habitatges adossats de planta baixa i també a blocs d’una major altura. Els 
carrers són més amples que els existents al nucli antic amb amplàries que 
oscil·len entre els 8-14 metres. El seu traçat segueix una retícula ortogonal 
principalment. 
 

 
Figura  2.10: Imatge nucli urbà. Font: Visor cartogràfic ICV. 
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Polígon Industrial Juan Carlos I 
 
La superfície que ocupa l’empresa Ford  duplica la superfície del nucli urbà del 
municipi. Es tracta d’un únic recinte al qual només accedeixen els treballadors 
de l’empresa Ford. En aquest polígon a més de l’empresa Ford, es troben 
diverses naus industrials i magatzems. Els carrers són amples i arriben fins a 
una amplària de 40 metres. 
 

 
Figura  2.11: Imatge Polígon Industrial Juan Carlos I. Font: Visor cartogràfic ICV. 

 
Polígon Industrial Nord  
 
Es tracta d’una zona menuda formada per naus industrials que presenta unes 
característiques de l’espai urbanitzat molt deficients. 
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Figura  2.12: Imatge Polígon Industrial Nord. Font: Visor cartogràfic ICV. 

 

Com pot observar-se en les següents imatges històriques, l’eix carrer Major-
avinguda Algemesí vertebra inicialment de nord a sud l’estructura urbana del 
nucli urbà. Els habitatges es situen al llarg dels camins que comuniquen amb 
altres municipis i es concentra entre els carrers del Castell i Salvador Botella al 
sud, els quals comuniquen amb Benifaió, i el carrer Sant Roc al nord. 
Posteriorment, el nucli creix cap al noroest i al llarg del camins que comuniquen 
amb altres municipis.  
 

  
 

Imatge 2.1: Nucli urbà a l’any 1945. Font: IGN 
 

Imatge 2.2: Nucli urbà a l’any 1973. Font: IGN 
 
En els anys vuitanta s’urbanitzen les rondes Síndic Antoni Albuixec i Antoni 
Ludeña, les quals delimiten a l’est i al nord el nucli urbà.  El creixement urbà es 
considerable en aquest anys, possiblement després d’establir-se l’empresa Ford 
al municipi. 
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Imatge 2.3: Nucli urbà a l’any 1980. Font: IGN 
 

Imatge 2.4: Nucli urbà a l’any 1998. Font: IGN 

 

2.5.2 ESPAI PÚBLIC I ZONES VERDES 

 
Almussafes compta amb una sèrie de places i espais verds que constitueixen un 
punt de partida molt favorable en relació amb el gaudi de l’espai públic. També 
és de destacar l’escala del municipi, de menudes dimensions, properes a l’escala 
humana en una extensa proporció del seu teixit urbà. A continuació s’analitzen 
els principals espais públics i zones verdes. 
 
Places  
 
Les places són els espais de relació per excel·lència, llocs oberts on les persones 
poden interactuar quan realitzen les seues activitat quotidianes, principalment 
les referents al manteniment de la vida i a la cura d’altres persones. Són espais 
que permeten enfortir les xarxes socials i d’ajuda mútua. Són també els espais 
de joc, oci i trobada que fan possible que les persones d’una comunitat puguen 
conviure, es coneguen i aprenguen de la diversitat.  
 
Al nucli urbà d’Almussafes trobem places en l’espai d’accés de diferents 
equipaments com l’Ajuntament, el Centre Cultural i el Centre de Salut. També en 
els encreuaments del carrers Sant Josep i rei en Jaume i també en carrers Sant 
Josep i Sagrari. 
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Imatge 2.5: Plaça en accés a l’Ajuntament 
 

Imatge 2.6: Plaça en accés del Centre Cultural 
 
Carrers exclusius per a vianants 
 
Els carrers exclusius per a vianants són molts pocs i estan desconnectats, es 
tracta de trams dels carrers Marjals, dels Tarongers, Ausiàs March, entre altres. 
 

  
 
Imatge 2.7: Tram de carrer Ausiàs March 

 
Imatge 2.8: Carrer Tarongers 

 
Jardins  
 
A l’espai web de l’Ajuntament  s’indica que Almussafes compta amb un total de 
205.727 m2 de zones verdes i que l’estàndard és de 21,07 m2 de zona verda per 
habitant, el que duplica a l’estàndard mínim de la LOT que és de 15 m2 per 
habitant. 
 
El municipi de l’Almussafes compta en l’actualitat al nucli urbà amb 8 parcs: Parc 
Central, Parc de les Palmeres, Parc les Eres, Parc del Pontet, Parc de la 
Constitució, Parc del Pinar, Parc del Sagrari i Parc del Poliesportiu. Destaquen el 
Parc Central i el Parc de les Palmeres. El Parc Central es situa en el centre del 
municipi i es un espai molt valorat i amb molta vitalitat.  
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Imatge 2.9 i 2.10: Parc Central 
 
Carrers arbrats 
 
Els carrers arbrats o l’arbrat viari permet interconnectar la xarxa d’espais verds 
del municipi, afavorint una infraestructura verda que articule el municipi i que 
permeta contribuir a la salut, al confort i a l’habitabilitat d’aquest. Al nucli urbà 
d’Almussafes molt pocs carrers incorporen arbrat. Es localitzen en trams dels 
carrers Ausiàs March, Poliesportiu, Sant Josep i a la Ronda Antoni Ludeña.  
 

  
 
Imatge 2.11: Tram del carrer Ausiàs March 

 
Imatge 2.12: Tram del carrer Sant Josep 

 

2.5.3 EQUIPAMENTS QUOTIDIANS 

El equipaments i serveis quotidians són indispensables per al manteniment i 
desenvolupament de la vida en totes les seues etapes vitals. Són també els 
espais de referència on es genera la convivència d’una comunitat. La 
classificació dels equipaments i serveis s’ha fet segons les categories de 
docents, sanitaris i assistencials, culturals i religiosos, esportius i recreatius, 
proveïment i subministrament, i tècnics administratius i de seguretat 
 
Equipaments docents  
 
Dins de la categoria d’equipaments docents han sigut inclosos els equipaments 
que apareixen a la següent taula:  
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Taula 2.3: Equipaments docents al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

 
Equipaments sanitaris i assistencial 
 
Dins de la categoria d’equipaments sanitaris i assistencials han sigut inclosos els 
equipaments que apareixen a la següent taula:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Taula 2.4: Equipaments sanitaris i assistencials al municipi d’Almussafes.  

Font: Elaboració pròpia 
  
Equipaments culturals i religiosos 
 
Dins de la categoria d’equipaments culturals i religiosos han sigut inclosos els 
equipaments que apareixen a la següent taula:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.5: Equipaments culturals i religiosos al municipi d’Almussafes.  

Equipaments docents  Règim Nombre 
d’alumnes 

Centre privat educació infantil 1er cicle El Solet privat 77 

C.E.I.P. Almassaf públic 700 

C.E.I.P. El Pontet públic 225 
I.E.S. Almussafes públic  
Centre F.P.A. Municipal públic 102 
Centre privat F.P. Ford España privat 270 
Centre ensenyament professional de música Lira 
Almusafense 

privat - 

Escola privada de música Cercle d’Arts privat - 

Equipaments sanitaris assistencials règim 

Centre de Salut públic 
Llar del Jubilat públic 
Residència i Centre de Dia La Vila 
d’Almussafes 

Públic/privat 

Farmàcies privat 
Cementiri  públic 
Funerària privat 

Equipaments culturals i recreatius 
 

Règim 

Centre Cultural públic 
Biblioteca Pública Municipal públic 
Centre d’Informació Juvenil - Edifici públic 
Casa d’Ayora públic 
Torre de Razef públic 
Esglèsia de Sant Bertomeu Apòstol privat 
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Font: Elaboració pròpia 
 
Equipaments esportius i recreatius 
 
Dins de la categoria d’equipaments esportius i recreatius han sigut inclosos els 
equipaments que apareixen a la següent taula:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.6: Equipaments esportius i recreatius al municipi d’Almussafes.  
Font: Elaboració pròpia 

 
Equipaments de proveïment i subministrament  
 
Dins de la categoria d’equipaments de proveïment i subministrament han sigut 
inclosos els equipaments que apareixen a la següent taula:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.7: Serveis de proveïment i subministrament al municipi d’Almussafes. 
 Font: Elaboració pròpia 

 
Equipaments tècnic administratius i de seguretat  
 
Dins de la categoria d’equipaments administratius i de seguretat han sigut 
inclosos els equipaments que apareixen a la següent taula:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.8: Equipaments administratius i de seguretat al municipi d’Almussafes.  
Font: Elaboració pròpia 

Equipaments esportius 
 

règim 

Poliesportiu Municipal  públic 
Pavelló municipal públic 
Piscina Municipal públic 
Camp de Fútbol - 
Club de Tennis - 
Parc Rural públic 

Equipaments de proveïment i 
subministrament 

règim 

Mercat municipal públic 
Mercat ambulant privat 
Correus privat 

Equipaments administratius 
 

règim 

Ajuntament  públic 
Policia Local públic 
Guardia Civil públic 
Protecció Civil públic 
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Figura 2.13: Situació dels equipaments al nucli urbà. Font: Elaboració pròpia. 
 

 

2.5.4 EIXOS I ZONES COMERCIALS 

El nucli urbà d’Almussafes concentra la seua activitat comercial al voltant del 
passeig del parc central. Els carrers amb un activitat comercial més notòria són 
per tant, els carrers Ausiàs March, l’Av. del Paral·lel, El carrer del Literat Azorín, 
el carrer de Sant Roc i el carrer de Santa Ana. A banda, en el municipi es 
desenvolupa un mercat de marxants setmanals al voltant del mercat municipal 
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d’Almussafes els dimarts al matí de 9:00 a 14:00. El mercat té lloc al voltant dels 
carrers de Santa Anna, de Sant Roc, al carrer del Castell, carrer plantades i en 
les places del Mercat i Major. 
 

  
 
Imatge 2.13: Carrer Santa Anna 

 
Imatge 2.14: Carrer Sant Roc 

 
2.6 ANÀLISI DEMOGRÀFIC I SOCIOECONÒMIC 

 
La població d’Almussafes a 2021, tal i com s’indica de la informació demogràfica 
extreta del Banc de Dades Municipals d’ARGOS, és de 8.984 persones. En els 
últims anys, la població empadronada al municipi ha sofert un creixement 
constant. 
 

 
Figura  2.14: Evolució de la població a Almsusafes. Font: Fitxa municipal 2021. Portal estadístic de la 
Generalitat Valenciana. 

En analitzar l’evolució històrica de la població al llarg del segle passat, s’observa 
un creixement al llarg de tot el període. Tot i així, es poden diferenciar dos 
períodes amb ritmes de creixement desiguals. El punt d’inflexió coincideix amb 
la inauguració de la fàbrica Ford a la segona meitat dels anys 70. En el primer 
període es pot observar un ritme de creixement del 7% de mitjana. El segon, 
presenta un creixement del 23% de mitjana (1980-2010). 



 
 
 

 
 

35 
Pla Urbà d’Actuació Municipal d’Almussafes 
Document: Memòria 
www.sietearquitecturamasingenieria.com 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 2000 2010

n
°

h
a

b
it

a
n

ts

Evolució demogràfica d'Almussafes (1900-2010)

 
Figura  2.15: Evolució de la població a Almsusafes al segle XX. Font: Elaboració pròpia a partir de 
dades de l’INE. 

I pel que fa a l’estructura de la població, la piràmide poblacional d’Almussafes 
presenta una base de població infantil superior a la mitjana de la província, que 
es va reduint fins al quinquenni d’edat de 27 a 31 anys per anar augmentant el 
nombre de població fins a la quarantena d’edat. A partir dels 47 anys la piràmide 
es va tancant poc a poc de forma simètrica, tenint més proporció el sexe femení 
que el masculí. 
 

 
 
Figura 2.6. Piràmide poblacional. Font: Fitxa municipal 2020. Portal estadístic de la Generalitat Valenciana 
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Segons les dades del padró municipal d’habitants de l’any 2021, les persones 
menors de 16 any sumen a Almussafes el 16,92%, percentatge superior al de la 
comarca i al de la província. I les persones majors de 64 anys representen el 
17,25 %, valor inferior al comarcal i al provincial. Malgrat que l’índex de 
dependència augmenta cada any, en Almussafes representa el 25,3%, valor que 
es troba per sota del 29,3% de la comarca i del 29,9% de la província. 
 
Al municipi la proporció de població estrangera és de 6,54%, valor inferior al 
comarcal de 9,75% i al provincial de 11,16% segons  dades extretes del Banc de 
Dades Municipals d’ARGOS per a l’any 2021. Aquesta població procedeix de la Unió 
Europea en un 3,2%, i d’altres procedències en un 3,3%. 
 
A Almussafes podem parlar d’un nivell d’estudis de la població superior al de la 
província de València i al de la Comunitat Valenciana, el que podem relacionar 
amb un nivell cultural més alt. 
 
A Almussafes es registren 443 persones desocupades per a l’any 2022, tal i com 
s’indica al Banc de Dades Municipals d’ARGOS. La taxa de desocupació a 
Almussafes per a l’any 2022 (7,49%) és inferior a la mitjana comarcal (9,67%), 
inferior a la provincial (10,28%) i a la autonòmica (10,86%). 
 
La desocupació registrada en dones (59,59%) està lleugerament per baix de la 
comarca (59,71%), i també per baix de la mitjana provincial (60,83%) i 
autonòmica (60,57%). Això significa que hi ha una bretxa de gènera pel que fa a 
desocupació. 
 
En relació a la desocupació registrada en persones menors de 25 anys,  el 
percentatge és de 5,64%, valor que és menor a la mitjana comarcal (7,29%), 
provincial (7,58%) i autonòmica (7,27%).  
 
Els sectors d’activitat econòmica que registren més desocupació són el 
industrial (21,44%) i el de serveis (70,88%). 
 

2.7 ANÀLISI DE LA MOBILITAT URBANA 
 
La mobilitat urbana a Almussafes presenta desplaçaments interns principalment 
realitzats amb vehicle privat i a peu, i una baixa quota de transport públic i de la 
mobilitat amb bicicleta, segons recull el Pla de Mobilitat d’Almussafes. A 
continuació, s’analitzen els diferents modes de transport al municipi. 
 
Mobilitat a peu 
 
A Almussafes es donen factors que poden fer que la mobilitat a peu siga més 
fàcil i estesa: la compacitat del nucli, la proximitat dels espais de destinació, 
tenen camins cap els polígons ben condicionats i amb zones de descans, 
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nombroses zones verdes, oferta de rutes saludables, rutes escolars 
senyalitzades, etc. A aquests factors se suma la demanda de caminar per part de 
la població i un costum espontani d’ús més lliure del carrer. En canvi, a la 
ciutadania encara li costa renunciar a alguns desplaçaments amb cotxe i a 
aparcar a prop del lloc de destinació. 
 
Destaca la falta de continuïtat i accessibilitat en els itineraris de vianants, 
s’interrompen perquè no hi ha passos de vianants, o perquè no són accessibles, 
per obstacles o encreuaments perillosos. Però es disposa d’un Pla 
d’Accessibilitat bastant recent, i que contempla les actuacions necessàries per a 
adaptar l’espai públic d’Almussafes a la normativa vigent en aquesta matèria.  
 
La localització de l’institut fora del nucli urbà genera problema de mobilitat de 
l’alumnat. Malgrat que es troba a una distància que es podria fer caminant, hi ha 
percepció d’inseguretat i de que l’institut es troba lluny perquè cal travessar 
una zona que no està habitada. 
 

  
 

Imatge 2.15: Pas de vianants no accessible en 
el nucli antic 

 
Imatge 2.16: Accés al CEIP Pontet amb pas de 
vianants no accessible. 

 
Mobilitat amb bicicleta 
 
Almussafes és un municipi amb factors que farien fàcil una mobilitat amb 
bicicleta per als desplaçaments quotidians: topografia plana, distàncies curtes 
dins del nucli urbà i distàncies molt adequades per a anar amb bici cap als 
municipis veïns, especialment Benifaió, rutes ciclistes cap als polígons, a zones 
esportives, a institut, etc. 
 
Actualment, manca infraestructura ciclista adequada per a permetre 
desplaçaments amb llibertat i amb seguretat (vies ciclistes, carrils segregats en 
les rondes), no té senyalització adequada i tampoc té una dotació suficient i 
adequada de punts d’aparcament, falten connexions amb bici condicionades i 
segures cap a zona rural i cap a l’estació de tren de Benifaió. 
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Imatge 2.17: Ciclista al carrer Serrano 
 

Imatge 2.18: Carril bici cap al Polígon Industrial 
Juan Carlos I. 

 
Mobilitat amb transport públic 
 
Almussafes reclama una millor connexió amb altres línies de transport de 
municipis propers, especialment interessa la connexió amb l’estació de rodalies 
de Benifaió, també manca una millor comunicació als centres sanitaris i el 
condicionament de les parades. 
 
L’ajuntament supleix la mancança de transport escolar cap a l’IES amb un 
transport municipal, i la falta de comunicació amb l’hospital amb taxi 
subvencionat. Aquestes mancances competirien a una administració superior i 
no haurien de deduir-se  del pressupost municipal. 
 
Mobilitat amb vehicle privat 
 
Als carrers del municipi hi ha un excés de presència de vehicles, sobretot 
estacionats, perquè gran part de la població disposa de cotxe o moto i l’utilitza 
diàriament. El cotxe s’utilitza per a trajectes curts i no es fa un ús racional. És 
necessari un treball pedagògic i de sensibilització per tal de dissuadir de l’ús 
tant estés del vehicle i promoure modes de desplaçament actius i sostenibles, al 
menys dins del poble.  
 
Aparcament i distribució de mercaderies 
 
L’existència de solars habilitats per a aparcament proporciona suficients places 
d’aparcament a curt termini, però és una solució temporal que s’acabarà quan 
s’edifiquen eixos solars. Per a una adequada distribució de mercaderies caldrà 
incrementar el nombre d’espais reservats a la càrrega i descàrrega, i regular 
l’horari, sobretot al centre del poble. 
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2.8 ANÀLISI CONTEXT ADMINISTRATIU 
 

2.8.1 ORGANIGRAMA  

 
En l’actualitat, l’organigrama de l’Ajuntament d’Almussafes està integrat per un 
total de vuit àrees, a través de les quals es desenvolupa la tasca administrativa 
en cadascun dels diferents departaments. Les àrees són les següents: 
 
1.Alcaldia. 
- Personal funcionari. 

Tècnic/a en informació, relacions socials i protocols. 
- Personal eventual. 

Assessor/a d’Alcaldia. 
 
2. Benestar social, ocupació, desenvolupament local i promoció socio-econòmica 
-Director/a de l’àrea. 
-Tècnic/a auxiliar. 
-Psicologia comunitària. 
-Treballadors/es socials. 
-Auxiliar administrativa. 
-Director/a agència desenvolupament local. 
 Tècnic/a ocupació. 
   
3. Esports, cultura, educació i joventut. 
-Director/a de l’àrea. 
-Serveis tècnics. 

Animador/a juvenil. 
Gestor/a cultural, tècnic/a mig biblioteca, tècnic/a biblioteca. 
Gestor/a esportiu/a. 
Professorat EPA. 

-Serveis administratius. 
  
4. Àrea econòmica 
-Interventor/a 
-Tècnic/a comptabilitat i fiscalització 
-Director/a servei jurídic de gestió tributària i patrimonial. 
 Tècnic/a gestió tributària i patrimonial. 
-Tresorer/a 
 
5. Secretaria. 
-Secretari/ària 
 Oficial/a major. 

Tag. 
Cap de negociat administratiu . 
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6. Seguretat ciutadana.  
-Inspector/a 
-Oficials/les 
-Agents 
 
7. Tecnologies de la informació i comunicació (tic)  
-Tècnic/a en informàtica 
-Operador/a informàtic/a 
 
8. Urbanisme 
-Serveis tècnics 
 Arquitecte/a 
 Enginyer/a tècnic/a industrial 

Arquitecte/a tècnic/a 
Encarregats/des d’obres 
Encarregat/da brigada d’obres 
Enginyer/a tècnic/a agrícola 

-Serveis administratius 
 Director/a serveis jurídics d’urbanisme 

Cap de negoci administratiu 
 

2.8.2 DELEGACIONS 

 
A Almussafes la Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient és la impulsora del PUAM, 
però degut al caràcter tranversal del pla, són vàries les delegacions de 
l’Ajuntament d’Almussafes a les quals afecta d’una o altra manera la seua 
implementació.  
 
L’Ajuntament d’Almussafes està integrat per un total de nou delegacions.  
 
Delegació d’Ocupació i Indústria 
Alcalde Toni González Rodríguez 
 
Delegació d’Urbanisme, Medi Ambient i Personal 
Regidora Davinia Calatayud Sebastiá 
 
Delegació de Cultura, Comerç i Mercat 
Regidor Alex Fuentes Valero 
 
Delegació de Majors i Cementeri 
Regidora Paqui Oliver Gil 
 
Delegació de Serveis Socials, Sanitat, Polítiques Inclusives i Agricultura 
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Regidor Faustino Manzano Fuentes 
 
Delegació d’Hisendes i Festes 
Regidora Mar Albuixech Ponce 
 
Delegació d’Educació, Esports, EPA i Memòria Històrica 
Regidor Pau Bosch Alepuz 
 
Delegació de Joventut, Infància i Adolescència i Igualtat 
Regidora Belén Godoy Pérez 
 
Delegació d’Obres i Serveis, Seguretat Ciutadana, Benestar Animal, Comunicació 
i Noves Tecnologies i Transparència 
Regidor Jaime Wic Rosa 
 

2.8.3 CONSELLS SECTORIALS 

 
Els consells sectorials de l’Ajuntament són els següents: 
 
Consell Municipal d’Infantesa i Adolescència 
El consell municipal d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament d’Almussafes és un 
òrgan de participació ciutadana on es tracta de vetlar pels drets dels xiquets i 
xiquetes residents del municipi. 
 
Consell Agrari Municipal 
El Consell Agrari Municipal  és un òrgan consultiu, d’assessorament i de 
participació en relació amb les competències de naturalesa agrària de 
l’Ajuntament. 
President, Faustino Manzano Fuentes 
 
Consell Escolar Municipal 
El Consell Escolar Municipal és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de 
participació democràtica en la programació i control de l’ensenyança de nivell 
no universitari per part de la comunitat local. 
President, Pau Bosch Alepuz 
 
Consell Municipal d’Esports 
El Consell Municipal d’Esports és un òrgan complementari i consultiu, amb la 
finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions 
en els assumptes esportius municipals. 
President, Pau Bosch Alepuz 
 
Junta Local de Seguretat 
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La Junta local de Seguretat és un organisme per a l’anàlisi i valoració de 
l’evolució de la seguretat ciutadana del municipi, i per l’establiment de les bases 
necessàries per a aconseguir la major coordinació i cooperació entre les 
diverses forces de seguretat que exerceixen les seues funcions en la població. 
President, Toni González Rodríguez 
 
Consell Municipal de Cultura 
El Consell Municipal d’Entitats Culturals, Educatives, Festives i Cívic-Socials és 
un òrgan complementari i consultiu, amb la finalitat de canalitzar la participació 
dels ciutadans i de les seues associacions en assumptes culturals, socials i cívics 
municipals. 
 
Consell Econòmic Social 
El Consell Econòmic i Social d’Almussafes és un òrgan municipal consultiu 
sectorial de participació dels agents econòmics i socials en els assumptes que 
incideixen en el desenvolupament econòmic, ecològic i social del municipi. La 
seua funció és la d’una taula permanent de negociació i cooperació entre 
Ajuntament i agents socials implicats. 
Durant la sessió plenària, celebrada el passat dia 5 de març de 2015, la 
corporació municipal va aprovar la creació del Consell Econòmic i Social, però 
encara no s’ha celebrat sessió constitutiva del mateix. 
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3 PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 
 
La participació es el procés que ens permet informar, sensibilitzar, debatre i 
comprometre’ns conjuntament per a definir i dur a terme les solucions, 
estratègies o accions necessàries a implementar. En aquest sentit, els treballs 
tècnics de redacció del PUAM han estat acompanyats d’un procés de participació 
que ha implicat a diverses àrees de l’administració i a associacions del municipi.  
 

3.1 OBJECTIUS 
 
Els objectius del pla de participació són: 
- Promoure la participació a tots els nivells, amb especial consideració a 

l’estructura municipal de participació i a la xarxa d’entitats socials. 
- Obtenir informació rellevant en quant a diagnosi i propostes que facilite el 

coneixement de problemàtiques i la definició d’objectius. 
- Construir un interès social sorgit del procés que facilite el seguiment en el 

disseny, posada en marxa i avaluació de les accions del pla. 
 

3.2 METODOLOGIA 
 
El pla de participació s’encaixa metodològicament en el camp de la Investigació-
Acció Participativa (IAP), que defineix als usuaris, als afectats, com als principals 
agents en la recerca de solucions i propostes de millora. Per a fer-ho pressuposa 
un espai de treball que combina la recerca amb accions participatives en les que 
dur a terme un ‘diàleg de sabers’ al que es combinen les diferents experiències, 
coneixements i expectatives dels agents que participen del procés. 
 
Metodològicament el pla de participació dona els següents passos generals: 
⋅ Encaix general de la proposta amb l’administració local. 
⋅ Anàlisi tècnic per garantir una proposta adaptada al territori. 
⋅ Diagnosi participada. 
⋅ Definició d’objectius i elaboració col·laborativa de accions. 
⋅ Validació i priorització de les accions. 
 
Un aspecte important de la planificació metodològica proposada és el fet de que 
definim un procés acumulatiu, en el que uns passos i fases es suporten en els 
resultats, informació i fets que deriven de les anteriors. 
 

3.3 FASES I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ 
 
El pla s’estructura en una sèrie d’etapes o fases correlatives que es 
desenvolupament en paral·lel a la redacció del document del PUAM. En cada fase 
s’han emprat diferents mecanismes de participació.  
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Fase 0. Treballs previs 
 
Reunions inicials 
Reunió amb Davinia Calatayud, Regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Xavier 
Adam, Arquitecte municipal, Manolo Boluda, Enginyer municipal i Dario Perpiñá, 
arquitecte de l’àrea d’Urbanisme. 
 
Els objectius d’aquesta reunió són presentar i explicar que és un PUAM, quin són els 
seus objectius i el seu contingut, quines són les actuacions que es valoren per al pla 
d’implementació, entre altres. També l’objectiu de la sessió va ser començar a 
recollir les accions i actuacions que estan ja en marxa i altres actuacions que es 
volen portar a terme en el pròxims anys.  
 
A més, es va elaborar un esborrany amb el personal de l’Ajuntament que pot formar 
part del procés de participació. 
 
Fase 1.  Diagnòstic 
 
Qüestionaris 
Per a l'elaboració del diagnòstic previ de la situació actual del municipi i a la 
posada en valor de les actuacions que ja s'estan duent a terme, s’envien 
qüestionaris a les Delegacions i Consells Sectorials de l’Ajuntament, i les 
associacions del municipi. 
 
A l’annex 1 QÜESTIONARIS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ s’adjunten els model de 
qüestionari emprats. 
 
Entrevistes telefòniques 
Es realitzen entrevistes amb tècnics de les àrees de serveis socials i urbanisme 
de l’Ajuntament per a ampliar la informació d’interès que s’ha recollit als 
qüestionaris. 
 
Tallers de diagnosi DAFO  
Es realitzen tres tallers per a la diagnosi DAFO de les àrees prioritàries 
d’actuació identificades per l’equip tècnic que elabora el PUAM. En aquests 
tallers es validen, amb les persones assistents, aspectes que es consideren 
problemàtics i que són Debilitats i Amenaces per a Almussafes i també es 
comenten els punts forts que són Fortaleses i Oportunitats per al municipi.  
 
Els tallers es realitzen en el mes de juliol de 2021, i participen l’Equip tècnic i 
l’Equip de govern, associacions del municipi i integrants del Consell d’Infantesa i 
Adolescència. 
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A l’annex 2 ANÀLISI DAFO DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ s’adjunten els materials 
utilitzats en els tallers per al diagnòstic DAFO. 
 

  
 
Imatge 3.1 i 3.2:  Taller de diagnosi amb l’equip de govern i equip tècnic. 
 

  
 
Imatge 3.3 i 3.4:  Taller de diagnosi amb les associacions.  
 

  
 
Imatge 3.5 i 3.6:  Taller de diagnosi amb el Consell Municipal d’Infantesa i Adolescència. 
 
Fase 2. Definició d’objectius i actuacions 
 
Tallers de definició d’objectius i actuacions 
Durant dues sessions es validen els objectius del PUAM i les actuacions 
proposades per l’equip redactor. Es consensuen quines mesures són més 
necessàries o fàcils de dur a terme, i també s'assenyalaran les mesures que 
poden presentar algun problema en la seua execució, les que no es consideren 
prioritàries o les que resulten molt costoses. A més es proposen noves accions o 
actuacions. 
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Imatge 3.7 i 3.8:  Taller de definició d’objectius i actuacions amb  l’equip de govern i equip tècnic. 
 

  
 
Imatge 3.9 i 3.10:  Taller de definició d’objectius i actuacions amb  associacions. 
 
A l’ANNEX 2 DEFINICIÓ D’OBJECTIUS I ACTUACIONS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
s’adjunten els materials utilitzats en els tallers. 
 
Fase 3. Validació del pla d’implementació 
 
Reunions 
Validació de les actuacions i valoració econòmica amb l’equip de govern i equip 
tècnic de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament. 
 

3.4 AGENTS IMPLICATS 
 
Per a la correcta elaboració del PUAM, es requereix la intervenció de distints 
agents: 

- Administració, que és l’agent amb capacitat normativa i econòmica, gestor de 
les infraestructura i serveis urbans, dotat d’una perspectiva d’evolució de la 
ciutat. Ajuda en la cerca d’informació. Deu assolir el consens social del pla en 
les diferents fases, des de la definició d’objectius fins l’aprovació de propostes. 

- Equip tècnic, que té la capacitat tècnica sobre els aspectes de 
desenvolupament territorial, planificació urbana, infraestructures, etc. És 
l’equip que assessora en les fases prèvies, coordina la informació, realitza una 
avaluació inicial i una diagnosi, mostra els instruments tècnics disponibles i 
proposa els escenaris possibles, fins arribar a descriure les propostes. 

- Teixit associatiu del municipi, com a beneficiaris de les actuacions i com a 
usuaris. Aporta informació per a la diagnosi. Opina sobre aspectes particulars 
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de l’anàlisi, o suggeriments per a les millores. Col·labora en la decisió 
d’objectius operatius i actuacions. 

 
Equip de govern i equip tècnic 
 
A Almussafes la Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient Donat és la impulsora del 
PUAM, però degut al caràcter tranversal del pla, són vàries les àrees de 
l’Ajuntament d’Almussafes a les quals afecta d’una o altra manera la seua 
implementació. Per la qual cosa han estat implicades en les diferents fases de 
l’elaboració del pla. 
 
En l’actualitat, l’Ajuntament d’Almussafes està integrat per un total de vuit 
delegacions. A continuació, es recullen les persones que s’han implicat de cada 
àrea. 
 
Alcaldia 
Alcalde Toni González Rodríguez 
Comunicació, M.ª José Girona Garcerán 
 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient 
Regidora Davinia Calatayud Sebastiá 
Arquitecte, Xavier Adam Durá 
Enginyer, Manolo Duart Boluda 
Arquitecte, Dario Perpiñá Girona 
 
Delegació de Cultura, Comerç i Mercat 
Regidor Alex Fuentes Valero 
Gestor Cultural, Jose Mª Bullón 
 
Delegació de Serveis Socials, Sanitat, Polítiques Inclusives i Agricultura 
Regidor Faustino Manzano Fuentes 
Directora del departament, Laura Acuña Sánchez 
 
Delegació d’Educació, Esports, EPA i Memòria Històrica 
Regidor Pau Bosch Alepuz 
Director de l’àrea, Alfonso López López 
 
Delegació de Joventut, Infància i Adolescència i Igualtat 
Regidora Belén Godoy Pérez 
Joventut, Andrés Pedrón Giménez 
Infància, Alfonso López López 
Igualtat, Laura Acuña Sánchez 
 
Consells sectorials 
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Consell Municipal d’Infantesa i Adolescència. 
 
Associacions 
 
Les associacions que han participar en el procés han estat les següents: 
 
- Ames de casa Tyrius 
- Dones progressistes 
- AECAL 
- AMPA IES Almussafes 
- AMPA Pontet 
- Grup Poètic Argila de l’Aire 
- Associació arts i oficis 
- Club basket 
- Club d’atletisme Almussafes 
- Lucky protectora animales 
- Falla primitiva Almussafes 
- Club d’escacs Almussafes 
- Club gastronòmic Putxeret 
- Club de futbol veterans d’Almussafes 
- Peña carreteros 
- Moviment cristià 
- Centre cultural andaluz Almussafes 
- Jubilados y pensionistes 
- Esportin agility Almussafes 
- Club karate Almussafes 
- Cercle d’arts Leopoldo Magenti 
- Dansaires del Tramusser 
- Peixcadors 
- Batucada bloko loco 
- Falla mig Camí 
- Associació morea ali ben bufat 
- Associació en llengua de signos 
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4 PROBLEMES I REPTES 
 
La diagnosi del PUAM d’Almussafes parteix dels problemes i reptes que s’han 
identificat durant l’anàlisi de l’àrea urbana del municipi. A l’anàlisi tècnic 
s’afegeix la informació recollida en els qüestionaris que han emplenat diferents 
àrees de l’Ajuntament i associacions dels municipis. Així, abans de realitzar el 
diagnòstic DAFO se han identificat els següent problemes i reptes que ha 
d’afrontar el municipi: 
 
Problemes i reptes en relació amb la mobilitat i l’espai públic 
 
-Falta d’espai per al vianant en l'espai públic. 
-Voreres estretes i no adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. 
-Carrers estrets del centre que mantenen trànsit de vehicles. 
-Inexistència de xarxa ciclista. 
-No existeix actualment cap connexió ciclista amb el municipi de Benifaió.  
-Hàbits de desplaçament insostenible: ús del vehicle per  a distàncies curtes. 
-No hi ha estació de tren a Almussafes. 
-Transport públic deficient als centres sanitaris d’Alzira, Sueca i València, 
estacions de tren i polígon. 
-Serveis subvencionats de bus a l’institut i de taxi a l’hospital, suposen una 
mancança que competeix a una administració superior i de les quals s'ocupa i 
costeja actualment l’Ajuntament. 
-Les rondes presenten intensitats de trànsit molt elevades per l'alta activitat 
del polígon industrial, actua com a barrera cap als equipaments ubicats al nord 
del nucli urbà. 
 
Problemes i reptes en relació amb les infraestructures urbanes 
 
- Problemes d’evacuació d’aigües pluvials en el nucli urbà i en polígons 
industrials. 
- Fugides de la xarxa de fecals en parcel·les agrícoles en la connexió a la 
depuradora. 
 
Problemes i reptes socials 
 
- Preu de l’habitatge i el lloguer elevat per a persones vulnerables.  
- Treball inestable, precari. Treballadors/es empobrits. Més dones en atur amb 
càrregues familiars i dificultats de conciliació. 
- Pobresa energètica. 
- Falta d’infraestructura per a col·lectius amb diversitat funcional, trastorn 
mental greu, majors dependents entre altres. 
- Augment de conflictes relacionals en famílies i comunitat en general. 
- Falta d’espais i programació per a la població jove d’entre 12 i 18 anys. 
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- Dificultats en el transport als centres sanitaris (Alzira, Sueca, Valencia) 
 
Problemes i reptes econòmics 
 
- Prou oferta comercial però baixa resposta ciutadana.  
- Poca assistència al mercat municipal, la ciutadania prefereix agafar el cotxe i 
anar a altres llocs. 
- Por de la gent d’eixir a comprar. 
- Augment de població en situació de pobresa energètica. 
- Successius ERTES a la factoria FORD. 
- Treball inestable i precari, augment de treballadors i treballadores 
empobrides. 
- Model agrari poc sostenible. 
- Legislació que restringeix els horaris. 
- Comerç online de grans plataformes. 
 
Problemes i reptes en relació amb la gobernança i la participació 
 
- Excessiva extensió dels terminis de tramitació dels plans urbanístics. 
- Mancança de instruments de caràcter supramunicipal aprovats on emmarcar 
els instruments locals (PMUS, PUAM etc.). 
 
Problemes i reptes en relació amb el medi ambient 
 
- Fugides de la xarxa de fecals en parcel·les agrícoles en la connexió a la 
depuradora. 
- Parc d'habitages i edificis públics deficients energèticament. 
- Dependència del vehicle privat. 
- Augment de la població en situació de pobresa energètica. 
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5 DIAGNÒSTIC DAFO 
 
El diagnòstic DAFO parteix de les àrees on s’han detectat problemes i reptes i 
incorpora la participació de l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament d’Almussafes, 
i també representants d’associacions locals i membres del Consell Municipal 
d’Infantesa i Adolescència.  
 
Les àrees que es proposen per al diagnòstic DAFO són les següents: 
- Mobilitat i espai públic 
- Infraestructures urbanes 
- Cohesió Social 
- Economia Urbana 
- Gobernança i Participació 
- Sostenibilitat ambiental 
 

5.1 DIAGNÒSTIC MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC  

 
Debilitats mobilitat i espai públic 
 
Espai públic 
⋅ Falta d’espai per al vianant en l’espai públic. 
⋅ Voreres estretes i no adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. 
⋅ Carrers estrets del centre que mantenen trànsit de vehicles. 
⋅ Falta d’espai per a l’accés de vehicles d’emergències en parc de la llar dels 

jubilats i altres parcs de l‘entorn. 
⋅ Manquen itineraris continus per als vianants. 
⋅ Poca visibilitat en encreuaments per la presència de terrasses. 
 
Mobilitat ciclista 
⋅ Inexistència d’infraestructura ciclista. 
⋅ Inexistència de connexió ciclista amb el municipi de Benifaió. 

 
Mobilitat a l’institut 
⋅ Localització de l’institut fora del nucli urbà genera problema de mobilitat de 

l’alumnat. L’Ajuntament posa a disposició de l’alumnat un bus que suposa una 
despesa a les arques municipals.  

⋅ El foment de l’ús d’aquest autobús és considera, per alguns tècnics de 
l’Ajuntament, una mesura insostenible, ja que aquest mitjà és menys 
sostenible que anar amb la bici o caminant. 

⋅ Percepció de que l’institut es troba lluny perquè cal caminar per una zona que 
no està habitada per arribar, existeix percepció d’inseguretat. Malgrat això, 
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part de l’alumnat acudeix a una pista de skate que es troba al costat de 
l’institut. 

 
Transport públic 
⋅ Existeix un servei subvencionat per a l’Ajuntament a l’Hospital però no a altres 

municipis. A València seria la destinació que més interessaria a la població.  
⋅ Mancança d’un servei de autobús que connecte amb  altres línies de transport 

de municipis propers. 
 
Distribució mercaderies 
-L’augment de la compra de mercaderies per internet està provocant un major 
trànsit de vehicles de distribució per l’interior del poble. Aquest trànsit és 
incompatible amb les hores d’entrada als centres educatius. 
 
Amenaces mobilitat i espai públic 
 
Transport públic 
⋅ No hi ha estació de tren a Almussafes. 
⋅ Transport públic deficient als centres sanitaris d’Alzira, Sueca i València, i a 

estacions de trens d’altres municipis i polígon.  
⋅ Insuficients expedicions del servei de bus a València. Aquesta línia seria més 

utilitzada per gent jove si el servei fora millor.  
⋅ Serveis subvencionats de bus a l’institut i de taxi a l’hospital suposen una 

mancança que competeix a una administració superior i de la qual s’ocupa i 
costeja actualment l’Ajuntament. 

⋅ Les rondes presenten intensitats de trànsit molt elevades per l’alta activitat 
del polígon industrial, actuant com barrera cap als equipaments ubicats al 
nord del nucli urbà. 

 
Connexió amb altres municipis 
⋅ Falta adequació dels camins que connecten amb altres municipis, interessen 

especialment els itineraris per arribar a estacions de tren,  l’inconvenient és 
que aquests no depenen només de l’Ajuntament, altres administracions tenen 
competències com l’Ajuntament de Sollana o la Diputació de València. 

⋅ Millorable la connexió a peu amb el municipi de Benifairó, sobre tot pensant en 
la mobilitat de la gent jove que és la que més realitza aquest recorregut.  

 
Fortaleses mobilitat i espai públic 
 
Espai Públic 
⋅ Nucli urbà compacte i acotat, desplaçaments de proximitat entre origen i 

destinació. 
⋅ Elevat nombre i diversitat de zones verdes i equipaments. 
⋅ Bones condicions de l’enllumenat viari. 
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Planejament municipal 
⋅ Existència d’un Pla de Mobilitat. 
⋅ Existència d’una Pla d’Accessibilitat 
⋅ El Pla General d’Almussafes contempla una eixida directa al sud del polígon per 

a reduir el trànsit en la ronda nord. 
 
Obres 
⋅ Adjudicada la redacció del projecte executiu de plataforma única en carrers 

prop al Mercat: Santa Anna, Plantades, i Mestre Cardona. 
⋅ Adjudicada la redacció del projecte executiu per a un parc el en poliesportiu. 
⋅ Intenció de l’Ajuntament de reforma el Centre Cultural d’acord a la normativa 

vigent d’accessibilitat.  
⋅ Intenció de l’Ajuntament de construir un circuit skate i d’instal·lacions de 

suport al circuit i a zona de concerts adjacent. 
⋅ Intenció de l’Ajuntament d’executar un carril bici en la ronda oest per a 

connexió amb Benifaió. 
⋅ S’estan prenent mesures per a reduir velocitat i soroll a les rondes. 
 
Percepció de l’espai públic 
⋅ Percepció de la ciutadania de bon estat general de la població. 

 
Oportunitats mobilitat i espai públic 
 
Ajudes públiques 
⋅ Ajudes autonòmiques a la mobilitat sostenible. 
 
Planejament supramunicipal 
⋅ En procés d’elaboració el Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible de l’Àrea de 

València (PMoMe). 
 

Context urbà 
⋅ Conurbació amb Benifaió, els dos municipis es necessiten i interaccionen. 

 
Context sanitari 
⋅ El context COVID propicia el foment de l’ús de la bicicleta. 

 
Mobilitat territorial 
⋅ La supressió de peatge a la autopista AP7 ha afavorit la disminució de trànsit a 

la ronda nord del municipi. 
 

5.2 DIAGNÒSTIC INFRAESTRUCTURES URBANES 
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Debilitats infraestructures urbanes 
 
⋅ Problemes d'evacuació d'aigües pluvials en el nucli urbà i en polígons 

industrials. 
⋅ Fugides de la xarxa de fecals en parcel·les agrícoles en la connexió a la 

depuradora. 
 
Amenaces infraestructures urbanes 
 
No s’han detectat 
 
Fortaleses infraestructures urbanes 
 
⋅ Intenció de l’Ajuntament d’executar una nova línia de sanejament a la ronda 

nord. 
⋅ Intenció de l’Ajuntament de renovar col·lectors de pluvials. 
⋅ S’està realitzant estudi als polígons que avalua solucions de drenatge per a 

efectes d’aigües pluvials. 
⋅ Intenció de l’Arquitecte municipal de realitzar estudi per a avaluar solucions 

de drenatge sostenible (suds) al nucli urbà. 
⋅ Execució de solucions amb sistemes de drenatge sostenible a l’espai públic. 
 
Oportunitats 
 
No s’han detectat 
 

5.3 DIAGNÒSTIC COHESIÓ SOCIAL 

 
Debilitats cohesió social 
 
⋅ Falta de infraestructures per a col·lectius de diversitat funcional, trastorn 

mental greu i majors dependents. 
⋅ Falta d’espais i programació per a la població jove 12-18 anys 
⋅ Plans d’igualtat no són efectius respecte a tots els col·lectius femenins del 

poble. 
⋅ Manquen plans d’ocupació efectius que formen als col·lectius més vulnerables 

del poble (joves i majors de 50) i especialment al col·lectiu femení. 
 
Amenaces cohesió social 
 
⋅ Augment de dones en l’atur amb càrregues familiars. 
⋅ Transport públic deficient als centres sanitaris d’Alzira, Sueca i València. 
⋅ Preu de habitatge i lloguer elevat per a persones vulnerables. 
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⋅ Treball inestable i precari, augment de treballadors i treballadores 
empobrides. 

⋅ Pobresa energètica 
⋅ Augment de conflictes relacionals en famílies i comunitat en general 
 
Fortaleses cohesió social 
 
⋅ Es troba en licitació la redacció del projecte executiu de l’edifici per a Casal 

Jove. 
⋅ Intenció de l’Ajuntament d’adquirir terrenys per a construcció edifici Serveis 

Socials. 
⋅ Existència del I Pla Municipal d’Igualtat de dones i homes d’Almussafes 2018-

2021. 
⋅ Existència del I Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament d’Almussafes. 
 
Oportunitats cohesió social 
 
⋅ Col·laboració amb l’associació provincial amb totes les actuacions respecte a la 

lluita contra la violència de gènere.  
 

5.4 DIAGNÒSTIC ECONOMIA URBANA 

 
Debilitats economia urbana 
 
⋅ Prou oferta comercial però baixa resposta ciutadana.  
⋅ Poca assistència al mercat municipal, la ciutadania prefereix agafar el cotxe i 

anar a altres llocs. 
⋅ Por de la gent d’eixir a comprar. 
 
Amenaces economia urbana 
 
⋅ Augment de població en situació de pobresa energètica 
⋅ Successius ERTES a la factoria FORD. 
⋅ Treball inestable i precari, augment de treballadors i treballadores 

empobrides. 
⋅ Model agrari poc sostenible. 
⋅ Legislació que restringeix els horaris  
⋅ Comerç online de grans plataformes 
 
Fortaleses economia urbana 
 
⋅ Existència de la Factoria FORD 
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⋅ Amplia superfície ja urbanitzada destinada a sòl industrial. 
⋅ Campanyes de visibilització del comerç local. 
⋅ Campanyes de fidelització de clients. 
⋅ Foment de la digitalització comercial. 
⋅ Organització de xarrades sobre consum, mediació i arbitratge. 
 
Oportunitats economia urbana 
 
⋅ Ajudes d’innivació destinades al sector industrial 
 

5.5 DIAGNÒSTIC GOBERNANÇA I PARTICIPACIÓ 

 
Debilitats gobernança i participació 
 
⋅ Moltes associacions no tenen la seua informació digitalitzada, ni web 

actualitzades 
 
Amenaces gobernança i participació 
 
No s’han detectat. 
 
Fortaleses gobernança i participació 
 
⋅ Participación activa de les asssociacions en l’elaboració del plans municipals:  

Pla de Mobilitat, Pla d’Igualtat, entre altres. 
⋅ Organització per part del teixit associatiu de campanyes, tallers,  xarrades. 

Enquestes. 
 
Oportunitat gobernança i participació 
 
⋅ Col·laboració d’associacions locals amb altres de semblants rang provincial, 

com l’associació  Associació d’Ames de Casa TYRIUS Almussafes i l’Associació 
Provincial en actuacions respecte a la lluita contra la violència de gènere 

 

5.6 DIAGNÒSTIC SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 
Debilitats sostenibilitat ambiental 
 
⋅ Fugides de la xarxa de fecals en parcel·les agrícoles en la connexió a la 

depuradora. 
⋅ Parc d'habitatges i edificis públics deficients energèticament. 
⋅ Dependència del vehicle privat. 
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⋅ Concentració d’usos i excés de soroll en zona central del poble. 
 
Amenaces sostenibilitat ambiental 
 
⋅ Augment de la població en situació de pobresa energètica. 
 
Fortaleses sostenibilitat ambiental 
 
⋅  Nou contracte per a recollida de residus urbans, inclou monitorització dels 

contenidors. 
⋅ Intenció de instal·lar plaques fotovoltaiques en el Pavelló, CEIP Almassora i 

Centre de Salut. 
⋅ Intenció de millorar l'eficiència energètica en l'edifici de l'Ajuntament. 
 
Oportunitats sostenibilitat ambiental 
 
⋅ Existència de diverses xarxes de municipis, programes d'adhesió a pactes o 

estratègies per a millorar l'eficiència energètica, energies renovables i contra 
el canvi climàtic.  

⋅ Adhesió d’Almussafes al Pacte d’Alcaldes pel Clima. 
⋅ Desenvolupament de l'activitat de gestió de residus com àmbit per a millorar 

del medi ambient i generació de llocs de treball. 
⋅ Ajudes europees per a la mobilitat sostenible 
 
 
6 ÀREES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIES  
 
A partir dels problemes i reptes detectats i dels resultats dels tallers 
participatius de diagnosi DAFO, s’estableixen com a àrees d’actuació prioritàries 
del PUAM d’Almussafes les següents: 
- Mobilitat i espai públic 
- Cohesió social 
- Economia urbana 
- Sostenibilitat mediambiental  
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7 OBJECTIUS GENERALS (OG) 
 
Els objectius generals per a cada àrea prioritària són els següents: 
 

7.1 MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

 
MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC (ME) 
 
OG-ME-1 

 
Adaptar els entorn urbans a les diferents etapes del cicle vital. 

OG-ME-2 Promoure el benestar de tothom. 
OG-ME-3 Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 
 
Taula 7.1: Objectius generals de l’àrea de mobilitat i espai públic.  Font: Elaboració pròpia. 
 

7.2 COHESIÓ SOCIAL 

 
COHESIÓ SOCIAL (CS) 
 
OG-CS-1 

 
Garantir el dret a la vida urbana i l’habitatge. 

OG-CS-2 Millorar les condicions de vida de la ciutadania. 
 
Taula 7.2: Objectius generals de l’àrea de cohesió social.  Font: Elaboració pròpia. 
 

7.3 ECONOMIA URBANA 

 
ECONOMIA URBANA (EU) 
OG-EU-1 Canvi a un model de desenvolupament econòmic que siga 

equitatiu, solidari i sostenible. 
OG-EU-2 Impulsar una estructura econòmica diversificada i 

multisectorial. 
 
Taula 7.3: Objectius generals de l’àrea d’economia urbana.  Font: Elaboració pròpia. 
 

7.4 SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL 

 
SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL (SM) 
OG-SM-1  
 

Canvi de model per a reduir l’impacte mediambiental i millorar la 
resiliència. 

OG-SM-2 Fer una gestió sostenible dels recursos. 
 
Taula 7.4: Objectius generals de l’àrea de sostenibilitat mediambiental.  Font: Elaboració pròpia. 
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8 OBJECTIUS ESPECÍFICS (OE) 
 
Els objectius específics definits en cada àrea prioritària són els següents: 
 

8.1 MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

 
MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC (ME) 
 
OG-ME-1  

 
Adaptar els entorn urbans a les diferents etapes del cicle vital. 

OE-ME-1.1 Planificar des d’un disseny inclusiu dels espais urbans. 
OE-ME-1.2 Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal 

d’afavorir les funcions socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
 
OG-ME-2 

 
Promoure el benestar de tothom. 

OE-ME-2.1 Fomentar la ciutat saludable. 
OE-ME-2.2 Fomentar hàbits de vida saludable. 
 
OG-ME-3 

 
Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 

OE-ME-3.1 
 

Potenciar modes de transport sostenibles a la mobilitat urbana i 
interurbana.  

 
Taula 8.1: Objectius generals i específics de l’àrea de mobilitat i espai públic. Font: Elaboració 
pròpia. 
 
 

8.2 COHESIÓ SOCIAL 

 
COHESIÓ SOCIAL (CS) 
 
OG-CS-1 

 
Garantir el dret a la vida urbana i l’habitatge. 

OE-CS-1.1 
 

Fomentar l’existència d’un parc d’habitatge  adequat a preu 
assequible. 

OE-CS-1.2 
 

Garantir l’accés a l’habitatge, especialment als col·lectius més 
vulnerables. 

OE-CS-1.3 Garantir l’accessibilitat als espais públics. 
OE-CS-1.4 Millorar la xarxa d’equipaments municipals. 
 
OG-CS-2 

 
Millorar les condicions de vida de la ciutadania. 

OE-CS-2.1 
 

Buscar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de 
gènere, edat i capacitat. 

 
Taula 8.2: Objectius generals i específics de l’àrea de cohesió social. Font: Elaboració pròpia. 
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8.3 ECONOMIA URBANA 

 
ECONOMIA URBANA (EU) 
 
OG-EU-1 

 
Canvi a un model de desenvolupament econòmic que siga 
equitatiu, solidari i sostenible. 

OE-EU-1.1  Potenciar un model assequible i que beneficie a tota la societat. 
OE-EU-1.2 Fomentar la formació de la societat. 
OE-EU-1.3  Implementar mesures contra el canvi climàtic. 
 
OG-EU-2 

 
Impulsar una estructura econòmica diversificada i 
multisectorial. 

OE-EU-2.1 Mantenir i augmentar el teixit comercial local.  
OE-EU-2.2 Recuperar i posar en valor el sector primari. 
 
Taula 8.3: Objectius generals i específics de l’àrea d’economia urbana. Font: Elaboració pròpia. 
 

8.4 SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL 

 
SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL (SM) 
 
OG-SM-1  
 

 
Canvi de model per a reduir l’impacte mediambiental i millorar 
la resiliència. 

OE-SM-1.1 Adaptar el model urbà als efectes del canvi climàtic. 
OE-SM-1.2 Reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. 
 
OG-SM-2 

 
Fer una gestió sostenible dels recursos. 

OE-SM-2.1 Ser més eficients energèticament. 
OE-SM-2.2 Optimitzar les xarxes de serveis existents. 
OE-SM-2.3 Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge. 
 
Taula 8.4: Objectius generals i específics de l’àrea de sostenibilitat mediambiental.  
Font: Elaboració pròpia. 
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9 LÍNIES D’ACTUACIÓ (LA) 
 
Les línies estratègiques per a cada objectiu estratègic són les següents: 
 

9.1 MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

 
MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC (ME) 
 
OG-ME-1  

 
Adaptar els entorn urbans a les diferents etapes del cicle vital. 

 
OE-ME-1.1 

 
Planificar des d’un disseny inclusiu dels espais urbans. 

LA-ME-1.1.1  
 

Impulsar un urbanisme amb perspectiva de gènere i amb 
avaluació d’impacte en salut. 

 
OE-ME-1.2 

 
Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal 
d’afavorir les funcions socials de trobada i d’esplai dels 
carrers. 

LA-ME-1.2.1  
 

Disseny integral i equitatiu de l’espai públic que integre la 
perspectiva de gènere, la salut, les cures, diversitat cultural, etc. 

 
OG-ME-2 

 
Promoure el benestar de tothom. 

 
OE-ME-2.1 

 
Fomentar la ciutat saludable. 

LA-ME-2.1.1  
 

Incorporar la infraestructura verda i serveis ecosistèmics a 
l’interior dels nuclis urbans. 

LA-ME-2.1.2 
 

Generar espais púbics de relació entre la ciutadania, reconeguts 
per tothom que faciliten establir xarxes socials de proximitat. 

 
OE-ME-2.2 

 
Fomentar hàbits de vida saludable. 

LA-ME-2.2.1 
 

Fomentar eines i espais de prevenció i foment d’hàbits de vida 
saludable. 

 
OG-ME-3 

 
Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 

 
OE-ME-3.1 
 

 
Potenciar modes de transport sostenibles a la mobilitat 
urbana i interurbana.  

LA-ME-3.1.1  
 

Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les 
condicions per als desplaçaments a peu.  

LA-ME-3.1.2  
 

Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de 
mitjans de transport d'ús quotidià. 

LA-ME-3.1.3   
 

Oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu 
respecte al vehicle privat. 
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Taula 9.1: Objectius generals i específics i línies d’actuació de l’àrea de mobilitat i espai públic. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 

9.2 COHESIÓ SOCIAL 

 
COHESIÓ SOCIAL (CS) 
 
OG-CS-1 

 
Garantir el dret a la vida urbana i l’habitatge. 

 
OE-CS-1.1 
 

 
Fomentar l’existència d’un parc d’habitatge  adequat a preu 
assequible. 

LA-CS-1.1.1 Incrementar el parc d’habitatge públic a preus assequibles. 
 
OE-CS-1.2 
 

 
Garantir l’accés a l’habitatge, especialment als col·lectius més 
vulnerables. 

LA-CS-1.2.1 Promoure la rehabilitació del parc d’habitatges. 
LA-CS-1.2.2 Fomentar les ajudes al llogues i altres ajudes socials. 
LA-CS-1.2.3 Promocionar altres formes d’habitatge. 
 
OE-CS-1.3 

 
Garantir l’accessibilitat als espais públics. 

LA-CS-1.3.1 
 

Facilitar l’accessibilitat universal, no discriminatòria, 
independent i segura als espais urbanitzats. 

 
OE-CS-1.4 

 
Millorar la xarxa d’equipaments municipals. 

LA-CS-1.4.1 Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis públics. 
LA-CS-1.4.2  Construcció de nous equipaments. 
 
OG-CS-2 

 
Millorar les condicions de vida de la ciutadania. 

 
OE-CS-2.1 
 

 
Buscar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de 
gènere, edat i capacitat. 

LA-CS-2.1.1 Fomentar la creació d’activitats socials i culturals per a joves. 
LA-CS-2.1.2 Millorar la inclusió de persones amb diversitat funcional. 
 
Taula 9.2: Objectius generals i específics i línies d’actuació de l’àrea de cohesió social.  
Font: Elaboració pròpia. 
 

9.3 ECONOMIA URBANA 

 
ECONOMIA URBANA (EU) 
 
OG-EU-1 

 
Canvi a un model de desenvolupament econòmic que siga 
equitatiu, solidari i sostenible. 
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OE-EU-1.1  

 
Potenciar un model assequible que beneficie a tota la societat. 

LA-EU-1.1.1 Afavorir una economia sostenible. 
LA-EU-1.1.2 Fomentar el consum responsable i sostenible. 
 
OE-EU-1.2 

 
Fomentar la formació de la societat. 

LA-EU-1.2.1  Formació a comerços locals. 
LA-EU-1.2.2 Formació per a reduir la bretxa de gènere. 
 
OE-EU-1.3  

 
Implementar mesures contra el canvi climàtic. 

LA-EU-1.3.1 
 

Reduir les emissions relacionades amb el transport de 
mercaderies. 

 
OG-EU-2 

 
Impulsar una estructura econòmica diversificada i 
multisectorial. 

 
OE-EU-2.1 

 
Mantenir i augmentar el teixit comercial local.  

LA-EU-2.1.1  Promocionar el comerç local. 
LA-EU-2.1.2  Fomentar el treball en xarxa. 
 
OE-EU-2.2 

 
Recuperar i posar en valor el sector primari. 

LA-EU-2.2.1 Reactivar el sector agrari. 
 
OE-EU-2.3 

 
Impulsar el sector terciari. 

LA-EU-2.3.1 Fomentar el sector turístic. 
 
Taula 9.3: Objectius generals i específics i línies d’actuació de l’àrea d’economia urbana.  
Font: Elaboració pròpia. 
 

9.4 SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL 

 
SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL (SM) 
 
OG-SM-1  
 

 
Canvi de model per a reduir l’impacte mediambiental i millorar 
la resiliència. 

 
OE-SM-1.1 

 
Adaptar el model urbà als efectes del canvi climàtic. 

LA-SM-1.1.1 Fomentar la sensibiltzació sobre la mitigació del canvi climàtic. 
LA-SM-1.1.2 Promoure la permeabilització i vegetació dels espais públics. 
 
OE-SM-1.2 

 
Reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. 

LA-SM-1.2.1 Impulsar un model urbà baix en carboni 
 
OG-SM-2 

 
Fer una gestió sostenible dels recursos. 
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OE-SM-2.1 Ser més eficients energèticament. 
LA-SM-2.1.1 Recolzar la transició energètica. 
 
OE-SM-2.2 

 
Optimitzar les xarxes de serveis existents. 

LA-SM-2.2.1 Millora la xarxa de sanejament i sistemes de filtració d’aigües 
pluvials. 

OE-SM-2.3 Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge. 
LA-SM-2.3.1 Gestionar els residus per a reduir el seu impacte. 
 
Taula 9.4: Objectius generals i específics i línies d’actuació de l’àrea de sostenibilitat 
mediambiental. Font: Elaboració pròpia. 
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10 ACCIONS (A) 
 

10.1 MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

 
MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC (ME) 
 
OG-ME-1  

 
Adaptar els entorn urbans a les diferents etapes del cicle vital. 

 
OE-ME-1.1 

 
Planificar des d’un disseny inclusiu dels espais urbans. 

LA-ME-1.1.1  
 

Impulsar un urbanisme amb perspectiva de gènere i amb 
avaluació d’impacte en salut. 

ME-A1 
ME-A2 
 
ME-A3 
 
ME-A4 

Integrar la perspectiva de gènere en els plans municipals. 
Formar al personal de l’Ajuntament en matèria de perspectiva de 
gènere en la planificació urbana. 
Realitzar diagnòstics participatius periòdics de necessitats en 
salut local.  
Millorar la il·luminació en algunes zones del municipi. 

 
OE-ME-1.2 

 
Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal 
d’afavorir les funcions socials de trobada i d’esplai dels 
carrers. 

LA-ME-1.2.1  
 

Disseny integral i equitatiu de l’espai públic que integre la 
perspectiva de gènere, la salut, les cures, diversitat cultural, 
etc. 

ME-A5 
ME-A6 
ME-A7 
 
ME-A8 
 

Adequar  l’entorn dels equipaments quotidians i serveis públics.  
Ampliar el cementeri i condicionar el seu entorn.  
Dissenyar espais públics amb jocs específics per a edats d’entre 
12-18 anys. 
Incorporar jocs intergeneracionals i adaptats en els parcs 
públics existents.  

 
OG-ME-2 

 
Promoure el benestar de tothom. 

 
OE-ME-2.1 

 
Fomentar la ciutat saludable. 

LA-2.1.1  
 

Incorporar la infraestructura verda i serveis ecosistèmics a 
l’interior dels nuclis urbans. 

ME-A9 
ME-A10 

Introduir espècies vegetals d’ombra en l’espai públic. 
Introduir espècies vegetals d’ombra en el ceip almassaf. 

 
LA-2.1.2 
 

 
Generar espais púbics de relació entre la ciutadania, 
reconeguts per tothom que faciliten establir xarxes socials de 
proximitat. 

ME-A11 Adequar els camins històrics i millora del paisatge rural per al 



 
 
 

 
 

66 
Pla Urbà d’Actuació Municipal d’Almussafes 
Document: Memòria 
www.sietearquitecturamasingenieria.com 

 

 
ME-A12 
 
ME-A13 

gaudi de la ciutadania 
Consensuar amb l’Ajuntament de Benifaió la millora del camins 
que permeten la connexió entre els municipis.  
Convertir el centre del poble en un espai exclusiu per a vianants 
els caps de setmana. 

 
OE-ME-2.2 

 
Fomentar hàbits de vida saludable. 

LA-2.2.1 
 

Fomentar eines i espais de prevenció i foment d’hàbits de vida 
saludable. 

ME-A14 
 
ME-A15 

Campanyes de promoció d’hàbits de vida saludable amb 
col·laboració d’associacions esportives del municipi. 
Activitats amb infants i joves complementàries a l’escola d’estiu 
i campament 

 
OG-ME-3 

 
Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 

 
OE-ME-3.1 
 

 
Potenciar modes de transport sostenibles a la mobilitat 
urbana i interurbana.  

LA-ME-3.1.1  
 

Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les 
condicions per als desplaçaments a peu.  

ME-A16 
 
ME-A17 
 
ME-A18 
ME-A19 

Executar obra de plataforma única en diversos carrers del 
municipi. 
Projecte segona fase de plataforma única en diversos carrers del 
municipi.  
Construir la xarxa de mobilitat quotidiana.  
Adequar la ronda Antonio Ludenya.  

 
LA-ME-3.1.2  
 

 
Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de 
mitjans de transport d'ús quotidià. 

ME-A20 
ME-A21 
ME-A22 
ME-A23 
 
 
ME-A24 
ME-A25 
 
ME-A26 
 

Crear carrils ciclistes segregats a les rondes del nucli urbà.  
Dotar d’aparcament de bicicletes el nucli urbà.  
Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta.  
Organitzar cursos de conducció per a aprendre a anar amb 
bicicleta, per a conducció segura i responsable amb bicicleta i 
patinet, i de mecànica. 
Ampliar la xarxa ciclista dins del polígon Juan Carlos I.  
Elaborar i donar impuls del projecte d’itinerari ciclista a l’estació 
de Benifaió.  
Elaborar i donar impuls del projecte d’itinerari ciclista a l’estació 
de Sollana.  

 
LA-ME-3.1.3   
 

 
Oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i 
competitiu respecte al vehicle privat. 

ME-A27 
 

Estudi d’experiència pilot d’autobús a la demanda amb l’estació 
de ferrocarril de Benifaió.  
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ME-A28 
 
ME-A29 
 
 
ME-A30 

Estudi viabilitat connexió d’autobús a la demanda amb l’estació 
de ferrocarril de Benifaió.  
Assolir les millores previstes en el transport públic de connexió: 
projecte cv110 línia 2 Almussafes-Sueca-Algemesí i projecte cv111 
línia 7 Benifaió-Almussafes-Alzira.  
Elaborar programa de comunicació dels serveis de mobilitat del 
municipi.  

 
Taula 10.1: Objectius generals i específics, línies d’actuació i accions de l’àrea de mobilitat i espai 
públic. Font: Elaboració pròpia. 
 

10.2 COHESIÓ SOCIAL 

 
COHESIÓ SOCIAL (CS) 
 
OG-CS-1 

 
Garantir el dret a la vida urbana i l’habitatge. 

 
OE-CS-1.1 
 

 
Fomentar l’existència d’un parc d’habitatge  adequat a preu 
assequible. 

LA-CS-1.1.1 Incrementar el parc d’habitatge públic a preus assequibles. 
CS-A1 Estudi dels habitatges que es troben desocupats al municipi. 
CS-A2 Augmentar el parc d’habitatges socials municipal. 
 
OE-CS-1.2 
 

 
Garantir l’accés a l’habitatge, especialment als col·lectius més 
vulnerables. 

 
LA-CS-1.2.1 

 
Promoure la rehabilitació del parc d’habitatges. 

CS-A3 
 

Assessorament a les comunitats de propietaris/àries per a la 
rehabilitació d’edificis. 

CS-A4 Promoure les Inspeccions Tècniques d'Edificis. 
 
LA-CS-1.2.2 

 
Fomentar les ajudes al llogues i altres ajudes socials. 

CS-A5 
CS-A6 
 

Programa d’ajudes al lloguer d’habitatges. 
Informar i assessorar sobre subvencions en matèria d’habitatge. 

 
LA-CS-1.2.3 

 
Promocionar altres formes d’habitatge. 

CS-A7 
 

Habitatge alternatiu per a persones majors  

 
OE-CS-1.3 

 
Garantir l’accessibilitat als espais públics. 

LA-CS-1.3.1 
 

Facilitar l’accessibilitat universal, no discriminatòria, 
independent i segura als espais urbanitzats. 

CS-A8 Implementar el Pla d’Accessibilitat d’Almussafes.  
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CS-A9 Condicionar els entorns dels equipaments públics. 
 
OE-CS-1.4 

 
Millorar la xarxa d’equipaments municipals. 

LA-CS-1.4.1 Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis públics. 
CS-A10 Execució rehabilitació Casa de la Cultura. 
 
LA-CS-1.4.2  

 
Construcció de nous equipaments. 

CS-A11 
CS-A12 

Execució projecte de pump track. 
Construir un circuit cross d’atletisme . 

 
OG-CS-2 

 
Millorar les condicions de vida de la ciutadania. 

 
OE-CS-2.1 
 

 
Buscar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de 
gènere, edat i capacitat. 

LA-CS-2.1.1 Fomentar la creació d’activitats socials i culturals per a joves. 
CS-A13 
 
CS-A14 
CS-A15 

Desenvolupar programació cultural per joves de entre 12-18 
anys.  
Campanyes d’informació per a joves de entre 12-18 anys. 
Activitats esportives per a joves de entre 12-18 anys. 

 
LA-CS-2.1.2 

 
Millorar la inclusió de persones amb diversitat funcional. 

CS-A16 Programació d’activitats específiques i programació en general 
que siga accessible per a persones amb diversitat funcional. 

 
Taula 10.2: Objectius generals i específics, línies d’actuació i accions de l’àrea de cohesió social. 
Font: Elaboració pròpia. 
 

10.3 ECONOMIA URBANA 

 
ECONOMIA URBANA (EU) 
 
OG-EU-1 

 
Canvi a un model de desenvolupament econòmic que siga 
equitatiu, solidari i sostenible. 

 
OE-EU-1.1  

 
Potenciar un model assequible que beneficie a tota la societat. 

 
LA-EU-1.1.1 

 
Afavorir una economia sostenible. 

EU-A1 Potenciar empreses del sector d’energies renovables i economia 
circular al municipi. 

 
LA-EU-1.1.2 

 
Fomentar el consum responsable i sostenible. 

EU-A2 
EU-A3 

Campanyes de difusió dels productes del comerç local. 
Tallers educatius en els centres escolars   

 
OE-EU-1.2 

 
Fomentar la formació de la societat 
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LA-EU-1.2.1 Formació a comerços locals. 
EU-A4 
EU-A5 

Cursos de gestió de comerços locals. 
Cursos de comerç electrònic.  

LA-EU-1.2.2 Formació per a reduir la bretxa de gènere. 
EU-A6 Cursos de formació en competències digitals per a dones en 

situació d’atur. 
 
OE-EU-1.3  

 
Implementar mesures contra el canvi climàtic. 
 

LA-EU-1.3.1  Reduir les emissions relacionades amb el transport de 
mercaderies. 

EU-A7 Promocionar alternatives de vehicles sostenibles per a la 
distribució urbana de mercaderies. 

 
OG-EU-2 

 
Impulsar una estructura econòmica diversificada i 
multisectorial. 

 
OE-EU-2.1 

 
Mantenir i augmentar el teixit comercial local.  

 
LA-EU-2.1.1  

 
Promocionar el comerç local. 

EU-A8 Crear i promocionar una marca comercial del municipi. 
EU-A9 Organitzar fires comercials locals.  
EU-A10 Consolidar la iniciativa Market place local. 
EU-A11 Assessorar en matèria de subvencions al comerç local. 
 
LA-EU-2.1.2  

 
Fomentar el treball en xarxa. 

EU-A12 
 
EU-A13 

Organitzar jornades d’intercanvi d’experiències de dinamització 
comercial. 
Crear un banc de bones pràctiques comercials. 

 
OE-EU-2.2 

 
Recuperar i posar en valor el sector primari. 
 

LA-EU-2.2.1 Reactivar el sector agrari. 
EU-A14 
EU-A15 

Avaluar el model agrari del municipi. 
Condicionar espais per a venda de productes agrícoles locals. 

 
OE-EU-2.3 

 
Impulsar el sector terciari. 
 

LA-EU-2.3.1 Fomentar el sector turístic. 
EU-A16 
EU-A17 

Impulsar l’habitatge d’ús turístic. 
Crear rutes turístiques per a difondre el patrimoni cultural. 

 
Taula 10.3: Objectius generals i específics, línies d’actuació i accions de l’àrea d’economia urbana. 
Font: Elaboració pròpia. 
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10.4 SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL 

 
SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL (SM) 
 
OG-SM-1  
 

 
Canvi de model per a reduir l’impacte mediambiental i millorar 
la resiliència. 

 
OE-SM-1.1 

 
Adaptar el model urbà als efectes del canvi climàtic. 

LA-SM-1.1.1 
 

Fomentar la sensibilització sobre la mitigació del canvi 
climàtic  

SM-A1 
 
SM-A2 

Campanyes per donar a conèixer el canvi climàtic i els seus 
impactes. 
Cursos a la ciutadania sobre la cura del medi ambient. 

 
LA-SM-1.1.2 

 
Promoure la permeabilització i vegetació dels espais públics. 

SM-A3 
 
SM-A4 
 
SM-A5 
 
SM-A6 

Implementar sistemes de drenatge sostenible (suds) en el 
polígon industrial. 
Implementar sistemes de drenatge sostenible (suds) en el nucli 
urbà. 
Crear itineraris urbans verds que connecten les zones verdes 
urbanes amb el periurbà. 
Incloure criteris de xerojardineria en les zones verdes existents.  

 
OE-SM-1.2 

 
Reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. 

LA-SM-1.2.1 Impulsar un model urbà baix en carboni 
SM-A7 
SM-A8 
 

Ampliar la flota de bicicletes i vehicles elèctrics de l’Ajuntament.  
Promoure un ús racional del vehicle privat i fomentar la 
mobilitat sostenible. 

 
OG-SM-2 

 
Fer una gestió sostenible dels recursos. 

 
OE-SM-2.1 

 
Ser més eficients energèticament. 

LA-SM-2.1.1 Recolzar la transició energètica. 
SM-A9 
 
SM-A10 
 

Informar i assessorar sobre ajudes a la instal·lació de 
fotovoltaiques en les terrasses d’edificis d’habitatges.  
Informar i assessorar sobre ajudes als canvis en aparells de 
climatització i ACS 

 
OE-SM-2.2 

 
Optimitzar les xarxes de serveis existents. 

LA-SM-2.2.1 Millora la xarxa de sanejament i sistemes de filtració d’aigües 
pluvials. 

SM-A11 
 
SM-A12 

Connectar el col·lector de pluvials i fecals amb el barranc del 
Tramusser. 
Millorar col·lectors de pluvials. 
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SM-A13 
SM-A14 

Millorar col·lectors de la xarxa primària. 
Fomentar l’ús de paviments permeables a l’espai públic. 

 
OE-SM-2.3 

 
Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge. 

LA-SM-2.3.1 Gestionar els residus per a reduir el seu impacte. 
SM-A15 
 
SM-A16 
SM-A17 
SM-A18 
SM-A19 
 

Augmentar la freqüència de recollida de mobiliari en desús per 
part de l’Ajuntament.  
Contenidors per al reciclatge en els habitatges.  
Estudi per a posar en marxa un sistema d’envasos retornables. 
Campanyes de conscienciació sobre el reciclatge. 
Finançament de construcció de mobiliari públic amb materials 
reciclables. 

 
Taula 10.4: Objectius generals i específics, línies d’actuació i accions de l’àrea de sostenibilitat 
mediambiental. Font: Elaboració pròpia. 
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11 PRIORITZACIÓ  
 
La priorització de les actuacions es recull en la fitxa de cada acció. S’ha valorat 
en prioritat alta, mitjana i baixa cada acció. 
 
Les fitxes de les accions es poden consultar en l’ANNEX 4 FITXES ACCIONS 
MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC, ANNEX 5 FITXES ACCIONS COHESIÓ SOCIAL, ANNEX 6 
FITXES ACCIONS ECONOMIA URBANA i ANNEX 7 FITXES ACCIONS SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL. 
 
 
12 CRONOGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 
Per tal de garantir la viabilitat pràctica del procés d’implementació del PUAM, és 
necessari comptar amb una programació econòmica temporal. Aquesta 
programació  delimita els recursos financers necessaris i defineix un termini per 
a desenvolupar les accions proposades. 
 
La programació es defineix per a tres escenaris temporals: curt termini (1-3 
anys), mitjà termini (4-6 anys) i mitjà termini (7-10 anys). A continuació, es 
descriu cada escenari temporal: 
 
Període  
 

Descripció 

Curt termini (1-3 anys) 
 

Quan les accions responguen a una prioritat alta, i 
la viabilitat tècnica i econòmica siga assolible i no 
presente dificultats. 

Mitjà termini (4-6 anys) Quan les accions comprenguen propostes 
relatives a millores complementàries o en general 
presenten dificultats per a la viabilitat tècnica i/o 
econòmica. 

Llarg termini (7-10 anys) Quan les accions comporten majors dificultats 
tècniques, o depenen d’altres administracions de 
rang superior, i a més, el cost econòmic siga molt 
elevat, o depenga de fons de finançament extern. 

 
Taula 12.1: Horitzons temporals per a les accions. Font: Elaboració pròpia. 
 
El valor econòmic atorgat a les accions són aproximatius per tal que 
l’Ajuntament  tinga una orientació dels costos que suposen i siga una informació 
de partida útil per a aprovar els pressupostos municipals. 
 
A l’ANNEX 8. CRONOGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ I 
ACCIONS es recull la programació econòmica temporal per a cada àrea del PUAM. 
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13 SEGUIMENT I CONTROL 
 
Les accions del PUAM hauran de reajustar-se i adaptar-se als canvis que es 
puguen anar produint en el context del municipi. Malgrat els esforços de 
definició i concreció realitzats per a confeccionar el PUAM, la programació de les 
accions no deixarà d’estar mai oberta i s’haurà d’anar concretant o reorientant 
a l’hora d’implementar-lo.  
 
Per al seguiment i el control del PUAM es proposen una sèrie d’indicadors per tal 
d’estimar l’acompliment de l’execució de les accions i l’assoliment dels objectius 
prescrits en el present document. 
 
Els indicadors de seguiment no representen la realitat exacta, són instruments 
per a interpretar-la, i per a controlar la seua evolució en relació als objectius 
plantejats, de forma que es puga intervenir per a corregir inèrcies no desitjades 
o per a intensificar certes accions. 
 
Àrea 
 

Descripció indicador 

Mobilitat i 
espai públic 

-Nombre de fanals solars instal·lats per a millora de la 
seguretat. 

 -Equipaments amb projecte de millora de l’entorn realitzat. 
 -Nombre d’arbres d’ombra plantats a l’espai púbic.  
 -Relació longitud d’itineraris  camins històrics adequats i la 

longitud total. 
 -Nombre de campanyes anuals realitzades per a promoció de 

la mobilitat sostenible. 
 -Nombre anual de participants a les activitats que recullen 

les campanyes. 
 -Relació de superfície de plataforma única executada i 

superfície total existent. 
 -Relació superfície adequada de Ronda Antoni Ludenya i la 

superfície total. 
 -Relació carrils ciclistes a les rondes executats i carrils 

totals 
 -Nombre de nous aparcaments de bicicleta 
 -Nombre d’estudis realitzats relacionats amb la mobilitat i 

l’espai públic. 
 
Taula 13.1: Proposta d’indicadors de seguiment per a les accions de l’àrea de mobilitat i espai 
públic. Font: Elaboració pròpia. 
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Àrea 
 

Descripció indicador 

Cohesió social -Relació de nous habitatges socials municipals i habitatges 
totals existents. 

 -Nombre de comunitats de propietaris/àries assessorades 
en la rehabilitació d’edificis. 

 -Nombre de persones assessorades en subvenció en matèria 
d’habitatge. 

 -Nombre d’actuacions implementades del Pla de Mobilitat 
D’Almussafes. 

 -Relació d’entorns equipaments adequats i entorns 
equipaments existents. 

 -Construcció de nous equipaments: projecte pump track, 
circuit cross atletisme, entre altres. 

 -Nombre anual d’activitats culturals i esportives,  i 
campanyes per a joves d’entre 12 i 18 anys organitzades.  

 -Nombre de joves d’entre 12 i 18 anys que han participat en 
les activitats propostes. 

 -Nombre de campanyes dirigides a persones amb diversitat 
funcional. 

 
Taula 13.2: Proposta d’indicadors de seguiment per a les accions de l’àrea de cohesió social. Font: 
Elaboració pròpia. 
 
Àrea 
 

Descripció indicador 

Economia 
urbana 

-Nombre de projectes relacionats amb l’economia circular 
subvencionats. 

 -Nombre anual de campanyes de difusió dels productes del 
comerç local. 

 -Nombre de tallers en centres escolars sobre consum 
responsable. 

 -Nombre de cursos relacionats amb la formació dels 
comerciants locals. 

 -Relació de nous vehicles sostenibles de distribució de 
mercaderies i vehicles totals existents. 

 -Nombre de persones assessorades en subvencions al 
comerç local. 

 -Nombre d’espais adequats per a venda de productes 
agrícoles locals. 

 -Relació de noves rutes turístiques i rutes existents. 
 
Taula 13.3: Proposta d’indicadors de seguiment per a les accions de l’àrea d’economia urbana. Font: 
Elaboració pròpia. 
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Àrea 
 

Descripció indicador 

Sostenibilitat 
mediambiental 

-Nombre anual de campanyes per a donar a conèixer el 
canvi climàtic. 

 -Nombre anual de participants a les activitats proposades 
durant les campanyes. 

 -Nombre de cursos a la ciutadania sobre la cura del medi 
ambient. 

 -Nombre d’actuacions de suds executades en el polígon 
industrial. 

 -Nombre d’actuacions de suds executades en el nucli urbà. 
 -Relació longitud d’itineraris urbans verds executats i la 

longitud total existent. 
 -Relació del nombre de noves bicicletes i nous vehicles 

elèctrics en la flota municipal de vehicles i el nombre de 
vehicles elèctrics existents. 

 -Nombre anual de campanyes per a fomentar la mobilitat 
sostenible. 

 -Nombre de persones que han demanat assessorament 
sobre ajudes a la instal·lació de fotovoltaiques . 

 -Nombre de persones que han demanat assessorament 
sobre ajudes als canvis en aparells de climatització i ACS. 

 -Relació de superfície executada amb paviments 
permeables i superfície total existent. 

 -Nombre de contenidors per al reciclatge subministrat  a la 
ciutadania. 

 -Nombre de campanyes realitzades sobre el reciclatge. 
 
Taula 13.4: Proposta d’indicadors de seguiment per a les accions de l’àrea de sostenibilitat 
ambiental. Font: Elaboració pròpia. 
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