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A. Metodologia a emprar per fer l'estudi. Pla d'execució dels treballs 

El Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) és un document de caràcter estratègic 
local que descriu les línies d'actuació del Municipi de RIOLA, amb la finalitat 
d'incorporar els objectius establerts per l'Agenda 2030 i les prioritats futures 
respecte a obres i serveis a la agenda urbana municipal. Tot això, servirà per 
avançar en el disseny de RIOLA més habitable, just, inclusiu, saludable, 
intel·ligent i sostenible. 

En aquest sentit, des del primer moment, es pren com a referència la proposta 
que realitza Nacions Unides a l'Agenda 2030. En ella, estableix un conjunt de 
metes per aconseguir un desenvolupament sostenible integrat en els seus quatre 
grans àmbits: planeta (equilibri ambiental), persones (cohesió i justícia social), 
prosperitat (desenvolupament econòmic) i pau i aliances (desenvolupament 
institucional i governança). 

Es planteja fer un pas més enllà dels tradicionals estudis de tendències, on només 
es fa un treball d'exposició dels fets i reptes més importants per al municipi, així 
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com els pactes i compromisos signats per donar-los resposta a escala local. En 
aquesta ocasió, el farem des de TRES ENFOCAMENTS TRANSVERSALS: 

- ENFOCAMENT DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
AGENDA 2030 (RELLEVÀNCIA EIEL) 
ODS 1 Fi de la pobresa 
ODS 2 Fam zero 
ODS 3 Salut i Benestar 
ODS 4 Educació de Qualitat 
ODS 5 Igualtat de Gènere 
ODS 6 ... 

 
- ENFOCAMENT PARTICIPATIU 

ESTRUCTURES DE PARTICIPACIÓ 
Grup Motor municipal 
Comissió Ciutadana 
Comissió de Seguiment 

EINES 
Entrevistes, enquestes, 
tallers, metodologies 
participatives. 

 
- ENFOCAMENT DE GÈNERE 

Identificació de les desigualtats existents // contrarestar-les. 
Causes - Conseqüències. 
Inclusió d'agents d'igualtat, públiques i privada 

 

Així mateix, es programa amb vocació transformadora dels espais i àrees 
municipals i pretén activar, per al seu desenvolupament, els processos de 
participació, debat i interlocució entre la ciutadania i els agents socials per 
concretar un disseny municipal de futur, resultat de la reflexió i la acció col·lectiva. 
Per això, un dels principis clau per a la implementació de l'Agenda, és la implicació 
de tots els agents socials, econòmics, polítics i de tota índole. De fet, s'estableix el 
principi de "NO DEIXAR A NINGÚ ENRERE", tant per establir les metes a 
aconseguir amb els ODS com per treballar a favor d'això.  

Se li ha volgut donar molta importància a la comunicació i publicitat de tot el 
vinculat als ODS al municipi, per a això s'ha creat una MARCA pròpia. Aquesta 
imatge pot ser utilitzada de forma gratuïta i lliure, i s'anima a que estigui present 
en totes les activitats que es desenvolupin. Es vol visibilitzar a través d'aquesta 
marca el posicionament de RIOLA en els ODS i animar a tota la ciutadania a 
conèixer i donar suport a la consecució dels seus objectius. 
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Segons la convocatòria de el Pla d'Inversions 2020-2021 l'Excelentíssima 
Diputació Provincial de València (BOP nombre 123, de 30 de juny de 2020) 
estableix en el seu annex IV que el contingut mínim dels plans urbans d'actuació 
municipal contindran els següents documents:. 

A. Diagnòstic previ que descriga la situació i punt de partida de la realitat 
municipal. 

B. Definició d'objectius estratègics i resultats esperats 

C. Pla d'Implementació de el Pla urbà d'actuació municipal 

D. Pla de Participació Social 

El principi de participació i apropiació democràtica és clau en el procés de 
localització i implementació dels ODS a nivell local ja que permet identificar les 
necessitats, interessos i prioritats a nivell local o comunitari. I els governs locals, 
per la seva proximitat a la ciutadania, estan més ben posicionats per escoltar de 
manera activa i impulsar processos participatius que generin consensos sobre les 
prioritats polítiques en clau ODS, que permetin construir col·lectivament noves 
narratives i processos de canvi que siguin realment transformadors, reforçant 
l'adhesió de la ciutadania a les polítiques i plans com el PUAM. 

En l'època actual i amb el context de la pandèmia provocat pel Covid 19, hem 
apostat en particular a la definida per les TIC, en la qual hi ha eines digitals per 
informar, opinar i participar, en temps real, no es pot entendre el disseny d'una 
Estratègia creada per millorar la qualitat de vida de les persones, sense comptar 
amb les elles, sense mantenir-les informades, sense crear canals que facilitin 
l'aportació d'idees i visons heterogènies que enriqueixin el projecte, i facin 
d'aquest un mapa de futur inclusiu , en el qual la totalitat de la ciutadania pugui 
sentir partícip. Per assolir aquest fi, ha dissenyat un ambiciós Procés de 
Participació Ciutadana de què ha derivat el Pla d'Implementació recollit en el 
PUAM. 

Els quatre pilars del Procés Participatiu són: 

 INFORMACIÓ: s'han creat estructures digitals per tal de garantir que la 
ciutadania podia en qualsevol moment conèixer el desenvolupament del 
procés de l'elaboració del PUAM. 

 GENERACIÓ DE PROPOSTES: aquesta acció s'articulen a través de dos 
canals. Les taules de participació ciutadana, en què els assistents poden 
traslladar propostes concretes, i un formulari digital a través del qual 
qualsevol persona podia fer arribar iniciatives de desenvolupament. 

 OPINIÓ: al igual en el cas de Generació de propostes, s'han articulat 
diverses vies per facilitar a la ciutadania aportar la seua percepció sobre el 
procés i els resultats que s'han anat generant. Els canals oberts a l'opinió 
també han estat presencials (taules de participació) i digitals (pàgina de 
Facebook). 

 VERIFICACIÓ: la confrontació de la pertinència de el Pla d'Implementació 
definit en PUAM s'ha buscat a través de dues accions concretes: un 
qüestionari de contrast de les accions definides i el suport al PUAM, 
mitjançant Cartes d'adhesió, realitzat per part de representants d'entitats 
socioeconòmiques i públiques de RIOLA. 
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FASES DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ 
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B. Àmbit 

El nucli urbà de RIOLA de forma rectangular irregular, està situat al nord-est del 
Terme Municipal aprofitant els meandres del Riu Xúquer. Es d'estructura i trama 
urbana compacta, amb un traçat de viaris ortogonals. El seu àmbit té una 
superfície de 228.500,00 m2, el qual suposa una ocupació del 4,09% de la 
superfície total del Terme Municipal. 

Fig. 1. Nucli Urbà de RIOLA 

Nucli Urbà 
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1.1 ANÀLISI FÍSIC, TERRITORIAL I DE L'ENTORN 
URBÀ 

1.2 Anàlisi demogràfica i social 
1.3 Anàlisi econòmica 
1.4 Anàlisi de les infraestructures públiques i els 
recursos existents 

1.5 Anàlisi mediambiental i energètic    
1.6 Anàlisi educatiu, sociocultural i esportiu  
1.7 Anàlisi de les polítiques públiques existents en 
matèria d'igualtat, accessibilitat i desenvolupament 
sostenible 

1.8 Anàlisi d'instruments de planificació existents 

El terme presenta un relleu pla amb pendents inferiors al 0,2%. És una zona amb valor estètic alt. 
Amb una zona de cultius de regadiu (principalment cítrics i cultiu d'arròs). El límit nord-oriental del 
municipi és recorregut pel riu Xúquer, que actua com a frontera natural entre Riola i Sueca 

Dins del Terme podem considerar una única zona urbana, el nucli poblacional amb la 
característica de no disposar d'àrea industrial. 

El nucli urbà de Riola es caracteritza per un nucli antic consolidat amb viari irregular tant en 
amplada com en traçat que ha anat creixent primer de manera paral·lela i després de manera 
concèntrica a la traça del riu Xúquer. 

La distribució d'usos tenim que es l'ús residencial qui majorment ocupa el sòl urbà junt als solars. 
No obstant podem observar l'existència d'usos industrials distribuïts per l'interior i les vores del 
casc urbà sobretot per la part sud i oest. Per últim tenim també l'ús dotacional, distribuït en tot el 
casc urbà i en les places del centre urbà 

El nucli urbà té una densitat de 41 habitatges/Ha. Per altra banda respecte al nombre de 
habitatges per parcel·la tenim que majoritàriament hi ha un habitatge per parcel·la.. 

El estudi VEUS conclou que estem respecte la vulnerabilitat residencial en una situació Q4 entre 
els percentils 65,82 i 100,00, en concret s'obté un valor de 69,774, per tant tenim una 
vulnerabilitat alta 
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A. El Terme Municipal de Riola  

L'Àrea Funcional de la Ribera del Xúquer compren 32 municipis, amb una població 
el 2009 de 258.633 habitants (5,1% del total regional) i una superfície de 1.026 
km2 (4,4% del total regional), fet que suposa una densitat de 252 hab./km2, 
superior a la mitjana regional. No obstant això, les taxes de creixement demogràfic 
durant els darrers 20 anys són modestes, el 16,4%, molt per sota de la mitjana 
regional, havent-se produït aquest augment en la seva pràctica totalitat en els 
darrers anys amb l'entrada de contingents migratoris externs.  
 
Respecte de la distribució territorial d'aquest creixement demogràfic, les taxes més 
grans s'han produït a l'entorn de la CV-50, la segona corona metropolitana de 
València, i les menors, a municipis petits de la Ribera Baixa, així com als del curs 
mig del Xúquer 
 
El terme municipal de Riola es localitza al sud-est de la província de València, a la 
comarca de la Ribera Baixa, entre els municipis de Sueca, Fortaleny, Corbera i 
Polinya de Xuquer. L'extensió del terme municipal és de 5,6 km2 aproximadament. 
 
Limita al nord amb el terme municipal de Sueca i el riu Xuquer, cap a l'oest amb 
els termes de Polinya de Xuquer i Corbera, a la part meridional amb Corbera i per 
l'est amb Fortaleny, Sueca i el riu Xuquer.  

  
La cota superior del terme municipal és de 14 metres s.n.m. a la part més nord-
oriental, les cotes mínimes al voltant de 6 metres s.n.m. es troben al sud del 
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terme. Aquest relleu pla presenta pendents inferiors al 0,2%. És una zona amb 
valor estètic alt. Amb una zona de cultius de regadiu (principalment cítrics i cultiu 
d'arròs). El límit nord-oriental del municipi és recorregut pel riu Xuquer, que actua 
com a frontera natural entre Riola i Sueca.  
 
Dins del Terme podem considerar una única zona urbana, el nucli poblacional 
amb la característica de no disposar d'àrea industrial. 

 

 
Fig. 4. Nuclis Urbans de Riola 

 
 
 

 
Actualment el terme municipal com a la resta del País Valencià, presenta un 
important nombre d'habitatges disseminats implantades irregularment en sòl no 
urbanitzable al marge del planejament i de les vies legals. Estos habitatges 
plantegen diversos problemes ambientals i urbanístics, molt rellevants en el cas 
de les mancances en els serveis de subministrament d'aigua, clavegueram i 
sobretot depuració d'aigües residuals, donat l'impacte mediambiental que 
generen, ja que es tracta de terrenys que s'han edificat sense prèvia execució dels 
serveis mínims i sense autorització administrativa en nombres casos, en clar 
incompliment de les obligacions urbanístiques pels propietaris de les parcel·les. 
L'existència d'aquests habitatges té incidència sobre l'entorn: l'evident 
deteriorament del paisatge que generen, l'abocament d'aigües residuals sense 
control ni tractament al subsòl amb afecció als aqüífers subterranis, l'eliminació 

NUCLI ÚS  SUPERFICIE POBLACIÓ VIV. HAB/VIV

POBLACIÓ Residencial 228.500 1.790 939 1,90 

Nucli Urbà Residencial 
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d'espècies vegetals de major o menor valor, el fraccionament d'hàbitats, ... Els 
impactes a més de ambientals també són econòmics, sobretot en relació a el cost 
de els serveis abans esmentats per a l'administració pública. És difícil quantificar 
el nombre exacte de les edificacions existents, precisament per haver sorgit 
moltes d'elles al marge de la llei. No obstant això, segons dades del Geoportal 
Dival, en el terme de Riola hi han 139 habitatges construïts en sòl no urbanitzable 
sense els serveis bàsics urbanístics o sense les autoritzacions necessàries per a 
això. 
 
Després de la reconquesta de la ciutat de València per Jaume I, els moros van 
romandre a València durant segles emparats per la llibertat obtinguda dels 
monarques i per l'estratègica situació en què vivien. No obstant això durant la 
Germania de València de l'any 1520, és assaltat el Castell de Corbera, cap de la 
Baronia pertanyent al Duc de Gandia entre el 29 de juliol i l'1 de juliol de l'any 
1521. El 27 de novembre de 1531 la Rectoria de Corbera va ser desmembrada en 
dues parròquies, una a Corbera i una altra a Riola, Quedant Polinyà de Xuquer 
com a annex de la primera i Fortaleny de la segona. A partir d'aquesta data 
queden separats els poders administratius i eclesiàstics. El 1580 després d'un plet 
a la Reial Audiència la Vila i Honor de Corbera es reincorpora al Reial Patrimoni. 
És a partir de 1836-1837 quan es produeix un veritable procés de 
desmembrament entre els diferents municipis. 
 
 

B. Estructura urbana. Usos i Ocupació 

El nucli urbà de Riola es caracteritza per un nucli antic consolidat amb viari 
irregular tant en amplada com en traçat que ha anat creixent primer de manera 
paral·lela i després de manera concèntrica a la traça del riu Xuquer. 

El nucli antic es caracteritza per edificacions de més edat, que en molts casos han 
estat substituïdes o alterades en la seua configuració estètica, amb façanes 
alineades a viari i amb un total d'alçades, majoritàriament, de dues plantes, amb 
esquemes residencials d'ús habitatge a planta baixa i primera (cambra) que en 
intervencions posteriors s'han substituït en una planta baixa destinada a 
magatzem (material agrícola) i/o garatge i planta pis com a habitatge. 

A l'entorn del nucli antic, des dels anys 50 del segle XX, s'ha produït un 
creixement en taca d'oli d'habitatges de tipologia similar a les del nucli antic, amb 
algunes promocions d'habitatge públic als anys 60. les Escoles Municipals i 
diversos magatzems. És a partir dels anys 80 quan es produeix un major 
desenvolupament urbanístic caracteritzada per habitatges de promoció oficial amb 
tipologia d'unifamiliar adossat i simultàniament promocions d'habitatge unifamiliar 
d'autopromotor, també amb imatge de xalet o “adossat”. És a dir, aquesta última 
etapa, es caracteritza per habitatges amb retirs davant de façana i/o límits, sense 
una normativa homogènia que ha donat lloc a solucions de mitgera vista i cert 
grau d'incoherència urbanística. 

Tot l'àmbit que les anteriors Normes Subsidiàries qualifiquen un eixample que es 
caracteritza a més per un tram més esponjat amb diversos equipaments i zones 
verdes, viari de major dimensió i disposició en quadrícula. 
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Respecte a l'ocupació dins de l'àrea d'estudi del casc urbà amb una superfície de 
228.500 m2 es distribueixen les il·lès edificatòries amb una superfície de 110.745 
m2. De l'estudi de la parcel·lació actual i de la seua ocupació obtenim que existeix 
en l'àrea d'estudi 51.833,00 m2 de solars. Per tant, podem concloure que hi ha 
una ocupació del 53,20% del sòl edificable.    

 

 

 

Per altra banda, la distribució d'usos tenim que es l'ús residencial qui majorment 
ocupa el sòl urbà junt als solars. No obstant podem observar l'existència d'usos 
industrials distribuïts per l'interior i les vores del casc urbà sobretot per la part sud i 
oest. Per últim tenim també l'ús dotacional, distribuït en tot el casc urbà i en les 
places del centre urbà. 

SOLARS 
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C. Habitatges. Estat de l'edificació i antiguitat 

En el nucli de població presenta un bon estat de l'edificació. la tipologia es Casa a 
"una ma": planta baixa amb accés lateral i dormitori a un sol costat. La planta 
superior presenta els dormitoris sent habitual l'existència d'una tercera planta de 
cambra. Socialment, aquesta tipologia s'adscriu a llauradors d'un poder econòmic 
més baix que l'anterior. En tots dos casos pot o no incorporar una tercera planta 
de "andana", observant tan sols en el cas de la casa a "una má".  
 
L'habitatge habitualment té tres crugies, amb jàsseres perpendiculars a les parets 
mitgeres i descansen sobre pilars mestres de la casa. Els pilars mestres, situats al 
mig de la casa, són de pedra (uns 50 x 50 cm), per suportar millor el pes de la 
casa. Els murs de càrrega estan executats amb pedra i morter de calç. 
 
La coberta és de teula a dues aigües amb una inclinació d'entre el 20 i el 30% 
d'inclinació: 1 recaient al carrer i l'altre al corral. En el tipus més repetit, l'aler es 
forma amb dos o tres planxes de maó superposades, llises o dentades, i 
sobresortint la superior sobre la inferior. Els materials emprats habitualment són: 
murs de pedra, morter i lluït pintat amb colors clars (blancs, cremes i ocres). En 
els habitatges més "burgeses" s'incorporen, en ocasions, rajoles en els balcons. 
Les façanes disposen de simetria segons eixos verticals, clarament marcats i amb 
buits sensiblement verticals, més alts que amples i baixants d'aigües pluvials 
vistes i pintades o platejades o en negre. 
 
L'edificació residencial es distribueix amb parcel·les de façana des de 5 metres 
fins els 10 metres amb unes profunditats mitjanes de 30 metres. Conseqüentment 
estem parlant de una parcel·lació de 210 m2 de superfície mitja. 

RESIDENCIAL 

INDUSTRIAL 

DOTACIONAL 
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Respecte a l'estudi de l'antiguitat dels edificis hem discriminat els majors de 50 
anys i aquells que son mes recents, menys de 50 anys. Podem observar la 
preexistència de un nucli fundacional on es mantenen les construccions mes 
antigues  
 

 
 
L'edificació té una altura relativament baixa, com diem en el estudi tipològic  
predominen els habitatges amb dues o tres plantes.  Per últim, es important 
determinar la densitat residencial tant respecte al nombre de habitatges per 
parcel·la, com la densitat de habitatge per hectàrea. Les dades es donen que el 
nucli urbà té una densitat de 41 habitatges/Ha. Per altra banda respecte al nombre 
de habitatges per parcel·la tenim que majoritàriament hi ha un habitatge per 
parcel·la.  

> 50 anys 

< 50 anys 
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D. Vulnerabilitat Residencial 

Analitzant una altra font, el Visor d'Espais Urbans Sensibles (VEUS) desenvolupat 
per la Conselleria dHabitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es 
poden identificar les àrees més vulnerables en base a les quals es determina el 
règim de prioritat i preferència en matèria d'ajudes, subvencions i altres mesures 
de incentivació. 

Per altra part, el Institut Valencià de l’Edificació (IVE) ha generat un indicador de 
Vulnerabilitat Residencial basat en les següents variables: 

R1 = SUPERFÍCIE MITJANA PER HABITANT DELS IMMOBLES 
RESIDENCIALS: Percentatge calculat dividint el total de M2 de l'habitatge/Núm. 
residents 
R2 = ACCESSIBILITAT: Percentatge calculat dividint el total d'habitatges 
principals accessibles) / Total d'habitatges principals 
R3 = VALOR CADASTRAL: Valor mitjà m2 d'ús residencial (e/m2) 
 

 
 

Taula resum variables i els factors utilitzats al VEUS 2020 
 
La mesura de les variables és de 0-3, obtenint un coeficient per a D1; D2; D3 i un 
percentil  en la Vulnerabilitat Residencial en la secció censal. S’adjunta de l’estudi 
de la Vulnerabilitat VEUS 2020 
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Observant els resultats de les variables, es pot extraure que a nivell municipal 
totes les variables tenen resultats molts deficients, sobretot l'índex d'accessibilitat i 
el valor cadastral, així com en menor índex la superfície mitjana per habitant dels 
immobles residencials. El estudi VEUS conclou que estem respecte la 
vulnerabilitat residencial en una situació Q4 entre els percentils 65,82 i 100,00, en 
concret s'obté un valor de 69,774, per tant tenim una vulnerabilitat alta 
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Es tracta d'una població amb una mitjana d'edat segons paràmetres estàndard del municipi de 
Riola, al voltant de 50 anys, però sorgeix d'una distribució amb un pes més gran dels grans. Per 
tant, l'índex demogràfic de dependència és relativament alt. 

De fet, podríem parlar d'una població envellida, i aquesta població de més edat està singularment 
feminitzada. De fet, els veïns criden l'atenció sobre aquest fet: hi  ha moltes dones grans que 
viuen soles, que han d'afrontar en solitud la situació de      degradació i els temors associats a això, i 
de vegades recursos escassos. 

També és notable el pes de la població estrangera que viu a la zona. De fet, el saldo migratori 
interurbà és positiu gràcies a l'arribada d'estrangers, majoria francesos en els últims anys. 

Davant el relativament elevat percentatge d'estrangers, també es detecta un alt pes de 
defuncions durant l'última dècada. 

També es detecta polarització en el nombre de membres de la unitat familiar, ja que el nombre 
mitjà és baix (hi ha moltes fulles familiars d'únic membre o de dos especialment vídues i parelles 
joves sense fills). 

Per tant, en l'anàlisi demogràfic podem parlar d'un municipi de contrastos poblat, però poc dens; 
envellit, però amb presència de joves i nens; amb estrangers, però també de alt defuncions a 
Riola i amb llars unipersonals 
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A. Demografia  

Segons les dades publicades per l'INE a 1 de Gener de 2020 el nombre 
d'habitants a Riola és de 1.790 habitants mes que el l'any 2019.  
 

 
 
En el gràfic següent es pot veure quants habitants té Riola al llarg dels anys 
 

 
 

 

Municipi Comarca Província Comunitat

Padró - 2020 (persones) 1.790    80.356    2.591.875    5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%) 1,76 0,61 1,04 1,07

Població respecte de la comarca - 2020 (%) 2,23

Població respecte de la província - 2020 (% 0,07 3,1

Població respecte de la comunitat - 2020 (% 0,04 1,59 51,25

Densitat de població - 2020 (Hab./Km2) 320,21 290,29 239,85 217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (p 37    2.599    78.653    139.862    

Població

Año Hombres Mujeres Total

2020 900 890 1.790

2019 884 875 1.759

2018 880 854 1.734

2017 911 874 1.785

2016 929 903 1.832

2015 932 906 1.838

2014 932 903 1.835

2013 943 899 1.842

2012 968 908 1.876

2011 965 910 1.875

2010 942 898 1.840

Evolución de la población desde 2000 hasta 2020
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Respecte a les característiques de la població segon Padró de l'any 2020, tenim: 

 

 

• La població menor de 18 anys és de 334 (174 H, 160 M ), el 18,7%. 
• La població entre 18 i 65 anys és de 1.126 (570 H, 556 M ), el 62,9%. 
• La població major de 65 anys és de 330 (156 H, 174 M ), el 18,4%. 

 
Altre indicador significatiu dels estudis de la demògrafa es el creixement natural o 
vegetatiu de la població. En el cas de Riola, tenim que el creixement natural de la 
població en el municipi, segons les dades publicades per l´INE  per a l'any 2019 
ha sigut negatiu, amb 10 defuncions mes que naixements. 

 

Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%) 16,42 14,81 15,6 15,58

De 16 a 29 anys (%) 11,84 13,64 14,33 14,27

De 30 a 64 anys (%) 52,29 51,1 50,95 50,74

Majors de 64 anys (%) 19,44 20,45 19,12 19,41

Índex de dependència (%) 55,92 54,46 53,17 53,83

Naixcuts a la CV (persones) 1.610    63.568    1.838.063    3.349.756    

Extrangers (persones) 68    7.674    288.521    752.131    

Naixcuts a la CV (%) 89,94 79,11 70,92 66,24

Extrangers (%) 3,8 9,55 11,13 14,87

Característiques de la població (Padró 2020)
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La població estacional màxima és una estimació de la població màxima que 
suporta Riola. En el càlcul s'inclouen les persones que tenen algun tipus de 
vinculació o relació amb el municipi, ja siga perquè resideixen, treballen, estudien 
o passen algun període de temps en ell. Les dades són publicades anualment pel 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en col·laboració amb les 
Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars. 

 

 

Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal de 2020: 
 

• el 51.28% (918) dels habitants empadronats en el Municipi de Riola han 
nascut en aquest municipi, 
• el 42.01% han emigrat a Riola des de diferents llocs d'Espanya, 
• el 38.38% (687) des d'altres municipis de la província de València, 
• el 0.28% (5) des d'altres províncies de la Comunitat Valenciana, 
• el 3.35% (60) des d'altres comunitats autònomes i 
• el 6.70% (120) han emigrat a Riola des d'altres països.  

 
Segons les dades oferides per l'INE en l'estadística del Padró els habitants 
empadronats a Riola que han nascut en altres països ascendeixen a 120. 
 

• 31 habitants, 11 homes i 20 dones nascuts a Amèrica. 
• 19 habitants, 12 homes i 7 dones nascuts a Àfrica. 
• 1 dona nascuda a Àsia. 
 

 

 

Año Personas

2016 2.714

2015 2.714

2014 2.700

Poblacion Estacional Máxima
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Segons les dades publicades per l'INE en el CERA, Cens Electoral d'espanyols 
residents a l'estranger a 1 de Febrer de 2021 els espanyols que resideixen 
habitualment a l'estranger o han traslladat a l'estranger la seua residència habitual 
majors de 18 anys eren 30 persones amb municipi d'origen a Riola. 

 
B. Anàlisi social  

En aquest apartat es contemplaran diferents aspectes com a condicions de vida, o 
necessitats assistencials, que tindran un tractament quantitatiu, però també, a 
partir del procés participatiu i ja en el balanç final, es tindrà en compte el valuós 
diagnòstic ciutadà que sorgeix del procés participatiu. 

Estructura per nivell d'estudis 

Segons les dades del Cens continuo de l'Ajuntament de Riola a data 23 de març 
de 2021, Hi ha un sector de la població que superen el 47,41% de població en 
estudis inferior al Graduat Escolar, sent superior en el cas dels homes. 

 

Per altra banda, hi ha un 12,67 % de la població amb estudis universitaris o de 
grau superior 

Esperança de vida, envelliment i longevitat 

La població de Riola té una taxa d'envelliment alta fins I tot menor a la de la 
Província i de la Comunitat Valenciana si bé comporta una major taxa de 
dependència en població major de 64 anys, i igual de la longevitat. 

Els valors que obtenim respecte al envelliment en la població es del 126,09% 
menor al nivells de la província amb 122,5% o la Comunitat Valencia que es situen 
el 124,6% 

Respecte a la longevitat, Riola és major, 53,7%, que el nivell de la província i la 
Comunitat Valencia al voltant del 49,00 % 

Serveis socials 

A partir de les dades facilitades pels Serveis Socials de la Mancomunitat de la 
Ribera Baixa, es pot parlar que els serveis socials són un sistema més de 
protecció social com ho són la educació i la sanitat, etc. 

Comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions, posats a disposició de la 
població, la finalitat de les quals és el desenvolupament ple i lliure de les persones 
dintre de la societat per a: 

a. l’obtenció d’un major benestar i millor qualitat de vida així 
b. com la prevenció i eliminació de qualsevol causa de marginació social 

 
Van dirigits a tota la població en general i en especial a aquells sectors més 
desfavorits o necessitats com ara: dones, discapacitats, immigrants, persones 
majors, famílies nombroses, toxicòmans, minories ètniques, transeünts, etc. 
Existeixen dos nivells d’atenció: 
 

CNES HOMES DONES TOTAL HOMES DONES TOTAL
00-22 458 403 861 53,19% 46,81% 47,41%
30-32 264 226 490 53,88% 46,12% 26,98%
40-44 102 133 235 43,40% 56,60% 12,94%
45-48 87 143 230 37,83% 62,17% 12,67%

911 905 1816 50,17% 49,83% 100,00%

NIVELL D'ESTUDISCNES
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Titulados de Estudios Superiores no Universitarios

Licenciados

Formación Profesional de Segundo Grado. Maestría Industrial

Bachiller Superior. BUP

Programador de informática. Auxiliar de vuelo. Diplomados en Artes 

Diplomados en Escuelas Universitarias (Empresariales, Profesorado 

Arquitecto o Ingeniero Técnico

Licenciado Universitario. Arquitecto o Ingeniero Superior

Sin Estudios

o Certificado de Escolaridad o equivalente

GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE

completa. ESO

Formación Profesional de Primer Grado. Oficialía Industrial

O TITULOS EQUIVALENTES O SUPERIORES

VALORES VALIDOS PARA NIVEL DE ESTUDIOS

Descripción

No aplicable por ser menor de 16 años

NO SABE LEER NI ESCRIBIR

No sabe leer ni escribir

TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR
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 GENERAL- Dirigida a tota la població davant qualsevol demanda o 
necessitat 

 ESPECIALITZADA- Dirigida a persones que precisen d’una intervenció 
específica. 

 
PERSONAL ADSCRIT 

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Riola, està mancomunat amb altres 
municipis de la Ribera Baixa i es treballa des d'aquests Serveis de la 
Mancomunitat de la Ribera Baixa que estan format pel següent personal: 

6 Treballadores socials 
1 educadora social 
1 psicòloga 
0,75 assessora jurídica. 
1,5 recolzament administratiu. 
11 auxiliars d’ajuda a domicili (Programa de convivència i SAD 
dependència) 

L’equip de serveis socials d’atenció primària bàsica durant el 2020 ha estat 
composat pels professionals dalt indicats encara que cal assenyalar la 
contractació de 2 auxiliars d’ajuda a domicili a mitja jornada per reforçar el període 
de vacances de les auxiliars adscrites a la Mancomunitat.  

Durant el 2020 la coordinació ha sigut portada endavant per les tècniques de 
l’equip, treballant amb comissions de treball estables durant tot l’any a pesar de la 
pandèmia. No obstant, durant el període de confinament total de la població es va 
designar a una de les treballadores socials, Carmen Martínez per coordinar l’ajuda 
a domicili i el material de protecció del personal i a Carmen Girbés, psicòloga de 
l’equip com a interlocutora entre els serveis socials d’atenció primària bàsica i la 
Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal. 

A pesar de la pandèmia i l’estat d’alarma, el Departament de Serveis Socials 
d’Atenció Primària Bàsica de la Mancomunitat de la Ribera Baixa ha prestat el seu 
servei combinant l’atenció presencial amb el teletreball, no deixant a cap persona 
sense atendre i donant el suport professional que l’ocasió demanava com a 
serveis essencials, ampliat en molt dels casos els horaris. 

A més, les tècniques de l’equip junt a altres professionals de la Mancomunitat 
habilitaren un telèfon d’atenció psicològica durant el confinament total. 

Al 2020 estava previst l’augment de personal per al suport administratiu en 3 
professionals però no es va dur a terme i s’han tornat els diners destinats a tal 
efecte. 

PROGRAMES. 

PROGRAMA D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT. 

En total, des dels Serveis Socials mancomunats, s’han registrat al voltant de 6.458 
entrevistes encara que sabem que en falten moltes més que no han pogut ser 
registrades per la falta de temps material i l’estrès derivant de la situació. 

El pressupost del 2020 per al programa d’informació, orientació i assessorament  
era de 2.912€ però degut a la situació férem traspàs a ajudes econòmiques i el 
pressupost va ser de 1.500€, diners destinats a la difusió de mesures preses 
durant la pandèmia.  

PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES. 
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En concret, pel que fa a les PEI’S hi ha hagut un pressupost anual (amb traspàs 
inclòs) de 74.612€ més els 18.000€ de pobresa energètica distribuïts entre 598 
sol·licituds de la Mancomunitat de la Ribera Baixa 

El pressupost de l'Ajuntament de Riola és de 6.876€ per als PEI´S i de 1954,40€ 
per a Pobresa Energètica. 

Com ja hem assenyalat, a més de les PEI’S al 2020 han aprovat dos decrets 
d’ajudes econòmiques: 

- Decret 43/2020: aquests ha inclòs no sols ajudes econòmiques a famílies i 
menors sinó també ajudes per al servei d’ajuda a domicili, tant important en 
aquests temps. Han hagut 1.208 persones beneficiàries;120 famílies beneficiàries 
alimentació infantil i 92 menors beneficiaris d’alimentació infantil amb una quantia 
total aprovada de 22.966€ per a ajudes econòmiques i 4.526 per a alimentació 
infantil. Aquest pressupost s’ha distribuït per pobles tenint en conte el nombre 
d’habitants i s’han ajudat tant en ajudes directes a les persones beneficiàries com 
en xecs d’alimentació. 

A l'Ajuntament de Riola li corresponen d'alimentació infantil 478,98 dels 4.256 i 
2.430,46 dels 22.966 per a ajudes econòmiques. 

- Decret 60/2020: han hagut un total de 26 famílies beneficiàries d’ajudes de 
lloguer i pagament de subministres bàsics energètics amb un pressupost total de 
17.570,43€,distribuït per pobles atenent al nombre de població per als municipis 
que estan mancomunats en la Mancomunitat de la Ribera Baixa, dels quals a 
Riola li han correspost 2.700€ 

Cal assenyalar que al 2020, alguns dels pobles mancomunats han disposat de 
pressupost propi per a ajudes econòmiques a les seues poblacions, fet que ha 
ajudat a millorar la situació de crisi econòmica que estem patint a nivell global a tot 
el territori valencià. 

ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES GESTIONADES PELS SERVEIS 
SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA 

- Ajudes de lloguer de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda  
i Arquitectura Bioclimàtica. Al 2020 s’han tramitat 63 sol·licituds. 

- Renta Valenciana d’Inclusió. Al 2020 s’han sol·licitat 34 Rentes 
Valencianes d’Inclusió d’un total de 107 des de que entrà en vigor en 
2018. 

 
Cal comentar que aquesta ajuda econòmica porta vinculada un Pla Personal 
d’Intervenció Social. A finals del 2020 amb la subvenció d’itineraris laborals 
aprovada a la Mancomunitat, les treballadores socials vàrem derivar un total de 
134 persones. 

- Pensions no contributives: A l’any 2020 s’han tramitat un total d ’11 
sol·licituds. 

- Ingrés Mínim Vital: no és una ajuda pròpia dels serveis socials d’atenció 
primària bàsica sinó de la Seguretat Socials. 

 

PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA i SAD DEPENDÈNCIA. 

El programa de convivència té una partida pressupostaria total de 65.130€ dels 
quals s’han tingut que tornar 773,93€ per no destinar-los als salaris de les 
treballadores adscrites a aquest o a la compra de material. 
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Del SAD de dependència hem tingut al 2020 un pressupost de 150.000€ dels 
quals s’han tingut que tornar 1.286,55€.  

Les professionals de l’ajuda a domicili han atès durant el 2020 uns 100 casos 
entre persones dependents, persones majors, persones amb diversitat funcional, 
famílies amb menors a càrrec, malalts mentals, entre altres. 

A més, fora dels casos pròpiament dits, han acudit a domicilis amb personal aïllat 
per possible Covid19 per tal de portar-los aliments, medicació, traure el fem,... 

Al 2020 han estat contractats 11 auxiliars d’ajuda a domicili amb caràcter estable, 
3 del programa de convivència i 8 del SAD de dependència. A més, durant els 
mesos de juny a setembre s’han contractat 2 professionals més a mitja jornada 
per a cobrir el període de vacances. 

Per últim cal assenyalar què, són les professionals de l’ajuda a domicili qui porten 
endavant el Taller de malalts mentals amb un pressupost anual de 1920€ i els 
programes d’integració de les llengües. 

Aquests tallers s’han tingut que paralitzar per la pandèmia però conten amb el 
suport tant de les professionals com dels usuaris, pel que no més es puga es 
tornaran a posar en marxa. 

- Taller d’integració de les llengües: 56 beneficiaris de dos pobles: Albalat 
de la Ribera i Favara 
- Taller de salut mental: 4 beneficiaris de tots els pobles. 

 
CONVENI SAD UDP 

A més del servei d’ajuda a domicili propi de serveis socials d’atenció primària 
bàsica, anualment es signa un conveni amb l’UDP (Unió democràtica de 
pensionistes i jubilats) per oferir servei a domicili als pobles mancomunats de 
serveis socials. 

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PER A LA PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL 

La finalitat d'aquest programa és previndre i actuar front a situacions conflictives 
de famílies en situacions de risc, facilitant suport psico-soci-educatiu, així com 
fomentar la inclusió social d'aquestes famílies en activitats normalitzades del seu 
municipi.  

Aquest programa és dut a terme per l’equip interdisciplinari: psicòloga, educadora 
social i treballadora social del municipi. 

Nombre de intervencions en  unitats familiars en 2020: 209 famílies. 

TALLER DE REFORÇ SOCI-EDUCATIU 

L’objecte és  aconseguir la inclusió de menors en  situació d’exclusió social i 
augmentar el rendiment escolar d’aquests col·lectius. 

Arrel de la pandèmia, es va suspendre el taller i es realitzà per part de l’educadora 
social i del personal del SAD, actuacions domiciliaries. 

Aquest programa és dut a terme per l’educadora social i la psicòloga de l’equip. 

Han participat en el programa un total de 106 menors. 

PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR 

La finalitat d’aquest programa és preservar el dret i l’obligació dels menors entre 6 
i 16 anys a l’educació, recollits en la Constitució Espanyola a l’article 27. 
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El nombre de menors atesos ha sigut d’11.  

ATENCIÓ PSICOLÒGICA ESPECIALITZADA 

La psicòloga de l’equip realitza una intervenció psicoterapèutica relacionada amb 
l’afrontament exitosa dels successos de l’espai vital. Dels 67 casos realitzats, 10 
corresponen al municipi de Riola. 

S’ha de destacar que el nombre d’atencions psicològiques realitzades en cada cas 
particular normalment és elevat , superant la majoria de casos les 10 entrevistes. 
Cada entrevista té una duració mitjana de 90 minuts de duració cadascuna. 

ASSESORAMENT JURÍDIC 

No és un programa pròpiament dit però és un servei que presten els serveis 
socials d’atenció primària bàsica a través de la figura de l’assessora jurídica, 
contractada per la Mancomunitat al 0,75% en l’any 2020. 

L’assessorament  jurídic dins l’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica  

entre les seues funcions destaquen acompanyament en els processos de 
desnonaments, Informació dels processos d’incapacitats, Estrangeria, 
Assessorament sobre les possibles situacions legals en que es troba la persona 
usuària y situacions legals que involucren a la persona usuària de les diferents 
rames del dret, assessorament e interpretació en dret civil. 

Cada derivació es estudiada dins de  la problemàtica especifica i situació de cada 
persona usuària  i s’adapta l’assessorament a la demanda concreta de la persona 
usuària. 

ALTRES PROGRAMES I SERVEIS 

DEPENDÈNCIA 

Durant aquest any s’han tramitat en expedients de dependència un total de 167 
expedients i les corresponents gestions administratives i tècniques.  

MENJAR A CASA 

Programa amb copagament per part de l’usuari.  

TELEASSISTÈNCIA DIPUTACIÓ. 

Són els serveis socials d’atenció primària bàsica, a través de les treballadores 
socials els encarregats de la tramitació i seguiment dels expedients. 

ATENPRO 

Servei de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere què es 
tramita des dels serveis socials d’atenció primària bàsica per les treballadores 
socials. Al 2020 hi ha actius 5 dispositius de víctimes de violència de gènere als 
nostres municipis. 

LA RIBERA AMB LA INFANCIA 

Els objectius principals del programa són: 

- Difondre i promocionar els drets de la infància  

- Donar a conèixer al públic infantil-juvenil els drets de la infància, atenent a 
les persones amb diversitat funcional i tenint en compte la perspectiva 
d’igualtat de gènere. 
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- Implicar-instruir el personal docent en el coneixement i difusió dels drets 
de la infància, promocionant activitats dirigides especialment a la infància 
amb necessitats especials i/o en situació d’especial vulnerabilitat. 

- Promoure la participació infantil com a part de l’exercici de la ciutadania 
global a través de l’impuls per a la creació d’un consell local d’infància i 
adolescència a les poblacions de la comarca que no el tinguen. 

Al 2020, degut a la pandèmia de la COVID-19, només s’ha pogut dur a terme una 
acció del programa. La acció “TALLER KER AFRICA”. 

ALTRES ACTIVITATS 

SUBVENCIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC 

Al 2020 s’ha sol·licitat i ha sigut aprovada una subvenció per a la compra de 9 
ordinadors portàtils per a les diferents tècniques, reciclant aquells que es puguen 
per al suport administratiu als pobles i el personal de SAD. 

COL·LABORACIONS 

EEIIA (EQUIP ESPECÍFIC D’INTERVENCIÓ EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA) 

Al 2020 a nivell dels Serveis Socials de la Mancomunitat, s’han atès dins de 
l’EEIIA un total de 193 persones de les quals 70 són menors. 

CONCLUSIONS 

Volem assenyalar què tot l’equip de serveis socials d’atenció primària bàsica en 
major o menor mesura treballa en persones, famílies, menors,...en situacions de 
risc, de conflictes, d’aïllament social i familiar,...amb dones víctimes de violència, 
malalts mentals, dependents,....en situacions cròniques, sobrevingudes, 
d’emergència,...en l’àmbit social, educatiu, jurídic,... amb una mirada integral tant 
de l’individu com de la família i la societat què l’envolta per poder donar una 
resposta eficaç i eficient junt a l’usuari i pal·liar o millorar la qualitat de vida de les 
persones que acudeixen a nosaltres com a recurs públic a l’abast de la ciutadania.  

Per tant, la tasca dels Serveis Socials de la es centra en aconseguir el benestar 
dels altres, de tota la ciutadania. 

C. Vulnerabilitat Socio-demogràfics 

Analitzant una altra font, el Visor d'Espais Urbans Sensibles (VEUS) desenvolupat 
per la Conselleria dHabitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es 
poden identificar les àrees més vulnerables en base a les quals es determina el 
règim de prioritat i preferència en matèria d'ajudes, subvencions i altres mesures 
de incentivació. 

Per altra part, el Institut Valencià de l’Edificació (IVE) ha generat un indicador de 
Vulnerabilitat Socio-demogràfics basat en les següents variables: 

D1 = ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Percentatge calculat dividint: (Persones de menys de 16 anys + Factor A*Dones 
amb més de 64 anys+ Factor B*Homes amb més de 64 anys) /Total Persones 
ENTRE 16-65 ANYS 
D2 = ÍNDEX DE PRIVACIÓ: L'Índex de Privació 2011 de la Societat Espanyola 
d'Epidemiologia (IP2011) 
D3 = POBLACIÓ IMMIGRANT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: 
Percentatge calculat dividint (Factor A * Dones de nacionalitat estrangera que han 
nascut a Europa no comunitària, Àfrica, Amèrica Central, del Sud o Carib, Àsia) + 
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Factor B * Homes de nacionalitat estrangera que han nascut a Europa no 
comunitària, Àfrica, Amèrica Central, del Sud o Carib, Àsia) /Total Persones 

Taula resum variables i els factors utilitzats al VEUS 2020 

La mesura de les variables és de 0-3, obtenint un coeficient per a D1; D2; D3 i un 
percentil  en la Vulnerabilitat Residencial en la secció censal. S’adjunta de l’estudi 
de la Vulnerabilitat VEUS 2020 

Observant els resultats de les variables, es pot extraure que a nivell municipal la 
variable amb resultats mes deficients és l'índex de dependència amb perspectiva 
de gènere i l'índex de privació, amb un valor mitjà. El estudi VEUS conclou que 
estem en una situació Q2 entre els percentils 25,46 i 40,81, en concret s'obté un 
valor de 36,569, per tant tenim una vulnerabilitat mitjana 
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1.1 Anàlisi físic, territorial i de l'entorn urbà        

1.2 Anàlisi demogràfica i social 
1.3 ANÀLISI ECONÒMICA 

1.4 Anàlisi de les infraestructures públiques i els 
recursos existents 

1.5 Anàlisi mediambiental i energètic  

1.6 Anàlisi educatiu, sociocultural i esportiu  
1.7 Anàlisi de les polítiques públiques existents en 
matèria d'igualtat, accessibilitat i desenvolupament 
sostenible 

1.8 Anàlisi d'instruments de planificació existents 

Hi ha una millora contínua en la formació i en els nivells educatius, especialment en el col·lectiu 
femení, és a dir, els recursos humans compten amb una major qualificació, factor essencial per 
sostenir una economia d'alt valor afegit, tot i que aquesta encara no es s'ha consolidat 

L'agricultura de Riola reflecteix una sèrie de limitacions estructurals que es manifesten en 
característiques com el minifundisme, la parcel·lació, envelliment de la població (sobretot dels 
empresaris) escassa presència de joves, agricultura a temps parcial, elevat preu mitjà de la terra, 
baixa formació i escàs grau de professionalització dels empresaris, que en el transcurs del temps 
han anat perdent competitivitat. No obstant això, l'agricultura posseeix tant arrelament social i 
cultural a Riola que és clau per a la generació de productes turístics associats a l'agricultura o 
l'impuls d'una indústria lligada a l'agricultura. 

Quant a les característiques dels treballadors contractats, aquests continuen sent de baixa 
qualificació, que en èpoques de crisi econòmica van ser al sector agrícola ocupant llocs de treball 
de baixa qualificació o s'han dedicat al sector de la restauració, també caracteritzat per la seua 
baixa especialització. 

La destrucció neta d'ocupació en aquests municipis i l'empobriment social de la població, que, en 
major mesura van acudint als serveis municipals d'assistència social o als serveis d'ocupació 
municipals, focalitzats en les agències de desenvolupament local. 

El pas del Xúquer presenta paratges naturals que poden explotar-se com a atractiu turístic. No 
obstant això, ens trobem davant un sector econòmic amb escassa presència d'empreses, i que a 
més no es troben associades, per la qual cosa dificulta encara més si cap, la participació en la 
vida pública d'aquest sector. 
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A. Mercat Laboral 
 
El nombre total d'aturats és de 140, (47 homes i 93 dones). 

 

Segons les dades publicades pel SEPE al mes d'octubre, el nombre d'aturats ha 
baixat en 4 persones. De les 4 persones que van sortir de la llista de l'atur a Riola 
va baixar en 6 homes i augment en 2 dones. 

Les persones més grans de 45 anys amb 78 aturats són el grup d'edat més afectat 
per l'atur, seguit dels que es troben entre 25 i 44 anys amb 54 aturats, el grup 
menys nombrós són els menors de 25 anys amb 8 aturats. 

 

Per sectors veiem que al sector serveis és on major nombre d'aturats existeix al 
municipi amb 107 persones, seguit de la indústria amb 17 aturats, la construcció 
amb 7 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 6 aturats i per últim 
l'agricultura amb 3 aturats. 

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d'aturats existeix 
en el municipi amb 107 persones, seguit de la indústria amb 17 aturats, la 
construcció amb 7 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 6 aturats i 
per ultime l'agricultura amb 3 aturats  

Municipi Comarca Província Comunitat

Desocupació registrada - 31/10/2021 (persones) 140    6.151    205.087    420.359    

Desocupació registrada en menors de 25 anys - 31/10/2021 (%) 5,71 8,73 9,58 9,06

Desocupació registrada en Dones - 31/10/2021 (%) 66,43 58,72 60,17 59,62

Taxa - 31/10/2021 (%) 12,2 11,82 12,12 12,79

Contractació registrada - 31/10/2021 (contractes) 34    4.435    116.594    198.827    

Índex de rotació contractual - 31/10/2021 (contractes/persones) 0,24 0,72 0,57 0,47

Desocupació registrada

Total

Parados

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 140 -4 -2.78 % -7 -4.76 %

HOMBRES 47 -6 -11.32 % -3 -6.00 %

MUJERES 93 2 2.20 % -4 -4.12 %
MENORES DE 25 AÑOS: 8 -2 -20.00 % -10 -55.56 %

HOMBRES 5 -3 -37.50 % -3 -37.50 %
MUJERES 3 1 50.00 % -7 -70.00 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS 54 1 1.89 % -1 -1.82 %

HOMBRES 20 -2 -9.09 % -2 -9.09 %

MUJERES 34 3 9.68 % 1 3.03 %
MAYORES DE 45 AÑOS 78 -3 -3.70 % 4 5.41 %

HOMBRES 22 -1 -4.35 % 2 10.00 %

MUJERES 56 -2 -3.45 % 2 3.70 %
SECTOR:

AGRICULTURA 3 -2 -40.00 % -3 -50.00 %
INDUSTRIA 17 -2 -10.53 % -5 -22.73 %
CONSTRUCCIÓN 7 -2 -22.22 % -4 -36.36 %
SERVICIOS 107 2 1.90 % 12 12.63 %
SIN EMPLEO ANTERIOR 6 0 0% -7 -53.85 %

oct-21

Variacion

Mensual Anual
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Les persones majors de 45 anys amb 78 aturats (18,09%) són el grup d'edat mes 
afectat per l'atur, seguit dels quals es troben entre 25 i 44 anys amb 54 aturats, el 
grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 8 aturats. 

Analitzant el col·lectiu de desocupats per sexe, es percep un clar desequilibri, ja 
que com es pot observar en la comparativa entre la taxa d'atur en dones amb la 
taxa d'atur total, aquesta variable està molt més present en el gènere femení on se 
supera en nombre als homes en tots els trams d'edat, com a conseqüència, entre 
molts altres factors, de la recerca per part de la dona, d'una major qualificació. 

 

Per sectors veiem que en el sector servei és on major nombre d'aturats hi ha en el 
municipi amb un 76,43% , seguits dels quals hi ha en la indústria, un 12,14% i de 
la construcció amb un 5. En l'agricultura hi ha un 2,14% d'aturats. En els aturats 
en sector serveis esta per damunt nivell percentatges comarcal, provincial i de la 
Comunitat i construcció esta al mateix. Excepte en agricultura que esta per davall 
de tots ells 

L'increment de nombre de desocupats amb el temps, ha anat acompanyada d'una 
degradació del mercat laboral, ja que, com s'observa en el següent gràfic, el 
nombre de contractes de treball realitzats, ha crescut de manera sostinguda, en el 
sector serveis amb un 61,76% per damunt nviells comarcal i per davall provincial i 
de la Comunitat. Aquesta dada es recolza en el percentatge de contracte temporal 
tan elevat, present en el mercat laboral nacional. 

En matèria d’ocupació, per part de l’ajuntament s’ha tingut en compte les persones 
desocupades o inscrites a LABORA com a demandants per tal de donar-los una 
oportunitat laboral, d’aquesta forma s’ha realitzant una borsa de treball de 
personal de neteja amb contractes mínim de 3 mesos per a que totes les persones 
que s’han inscrit tinguen la seua oportunitat laboral. 

En matèria de formació altres anys s’han realitzat cursos de cuina, de conductor 
de maquinària elevadora, entre altres. En aquest temps per part de l’ajuntament 
se vol fomentar la formació amb cursos relacionats amb el sector industrial com 
pot ser d’ajudants de magatzem, conductor de maquinària, o també amb cursos 
de personal de menjador escolar o monitors d’oci i temps lliure; perfils tan 
demandats a dia de hui. 

B. Activitat Econòmica 
 
La seua economia està 
basada tradicionalment en 
l'agricultura (cultius de 
tarongers), la major part dels 
veïns de Riola han estat 
tradicionalment assalariats 
del camp, encara que avui 
dia la gran majoria són al 
sector serveis (construcció, 

Municipi Comarca Província Comunitat
Desocupació registrada en Agricultura - 31/10/2021 (%) 2,14 3,84 3,16 3,55

Desocupació registrada en Indústria - 31/10/2021 (%) 12,14 13,04 11,96 11,99

Desocupació registrada en Construcció - 31/10/2021 (%) 5    6,97 6,54 7,54

Desocupació registrada en Serveis - 31/10/2021 (%) 76,43 69,52 70,75 68,75

Desocupació registrada per Sectors d'Activitat
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hostaleria, indústria). 

Segons el quadre següent, els afiliats a la Seguretat Social al municipi de Riola 
són la majoria en règim general seguits d'autònoms amb diferència al sector 
agrari. Amb una evolució segons la taula adjunta:  

Les persones afiliades a la seguretat social segons el sexe es pot observar en el 
següent quadre mantenint-se en el temps la diferència entre homes I dones, al 
voltant de 68 persones majoritàriament homes. 

Riola compta amb un total de 111 empreses excepte el sector primari, segons 
dades del DIRCE para l’any 2020, concentrant l'activitat en el sector Serveis i el 
sector Comerç (on s'engloben els distribuïdors agraris, activitat principal de la 
zona), la localització se centra en l'àrea urbana de Riola. 

Cal ressenyar respecte a les activitats econòmiques de sector turístic la presencia 
de 3 empreses de restauració amb 600 places i una agencia de viatges.  

En quan al foment del turisme i la promoció de Riola, s’ha apostat per realitzar un 
concurs d’art urbà, a més, a llarg termini se proposarà una subvenció per pintar 
les façanes del veïnat del passeig del riu, aprofitant el Programa de Paratges 
organitzat per el Consorci de la Ribera, se va realitzar una ruta teatralitzada per el 
poble mostrant l’historia de Riola i altres activitats turístiques i anuals que se 
realitzen a Riola son: el Mercat Tradicional. 

C. Característiques sector productiu - factors de competitivitat local 

Qualificació: hi ha una millora contínua en la formació i en els nivells educatius, 
especialment en el col·lectiu femení, és a dir, els recursos humans compten amb 
una major qualificació, factor essencial per sostenir una economia d'alt valor 
afegit, tot i que aquesta encara no es s'ha consolidat. 
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Base empresarial: El teixit productiu està basat en el sector comercial, en què 
predominen l'activitat d'explotació i comercialització de cítrics, de manera que 
s'optimitza el potencial de generar valor a partir de la producció autòctona 
afavorida pel clima del territori, així com el coneixement arribat a través d'uns 
majors nivells de qualificació. 

Sector primari: Les característiques definitòries de l'agricultura en la Comunitat 
Valenciana es poden transposar a les del municipi de Riola, encara que si bé, 
aquests problemes generals de l'agricultura valenciana s'accentuen en el territori 
de la Ribera Baixa, entre les quals es poden nomenar les següents: 

• Elevat minifundisme i alta parcel·lació. 
• Agricultura a temps parcial: els propietaris tinguen una altra classe 
d'ingressos procedents de l'activitat per compte d'altri. 
• Envelliment de la població. 

 
Quant al mercat laboral, la temporalitat és la norma general dels treballs en aquest 
sector. Les cooperatives agràries tenen un paper molt important en l'economia 
agrària i ajuda a mantenir el cultiu i la distribució del producte. El sector agrícola a 
Riola, en els últims anys ha vingut travessant una crisi econòmica, acuitada per 
diferents factors externs, com la globalització de l'economia, la reducció dels 
aranzels que han facilitat la competència en preus. La major extensió de cultiu 
correspon al dels cítrics, on la taronja i les seues varietats suposen la major 
extensió de cultiu en el terme municipal. A més d'aquest cultiu també es troba el 
cultiu de l'arròs. 
 
En resum, l'agricultura de Riola reflecteix una sèrie de limitacions estructurals que 
es manifesten en característiques com el minifundisme, la parcel·lació, envelliment 
de la població (sobretot dels empresaris) escassa presència de joves, agricultura a 
temps parcial, elevat preu mitjà de la terra, baixa formació i escàs grau de 
professionalització dels empresaris, que en el transcurs del temps han anat 
perdent competitivitat. No obstant això, l'agricultura posseeix tant arrelament social 
i cultural a Riola que és clau per a la generació de productes turístics associats a 
l'agricultura o l'impuls d'una indústria lligada a l'agricultura. 
 

Agroindústria: La globalització de l'economia ha propiciat en els últims anys la 
necessària millora de la competitivitat de la indústria. Aquest procés de 
transformació, es convertirà en una oportunitat, en poder competir en el mercat 
global, però per a això és necessari impulsar aquest procés de transformació en 
totes les àrees de l'empresa i facilitar des de les administracions aqueix canvi. 

En el cas del municipi de Riola, el sector industrial és inexistent actualment, 
possiblement per motius de la localització del municipi al costat de nuclis 
importants de població com Sueca, on ja disposa d'infraestructures per a la 
ubicació d'empreses industrials, com el polígon industrial. No obstant això, 
aquesta proximitat a les grans empreses podria ser un factor positiu per a 
l'assentament d'empreses industrials, on cerquen sòl industrial més econòmic i 
proximitat a les grans poblacions. 

Sector construcció: La crisi econòmica de 2007, propiciada per la crisi financera 
a nivell mundial i el consegüent esclat de la bambolla immobiliària a Espanya, va 
produir el tancament de la major part d'empreses del sector en la Comunitat 
Valenciana i a la Ribera Baixa. 
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Una vegada superada la crisi econòmica, el sector de la construcció ha començat 
a recuperar-se quant a la creació d'empreses i en la generació d'ocupació. Potser 
és un bon moment perquè aquest creixement del sector siga diferenciador i basat 
en aportar valor afegit als seus productes mitjançant la utilització d'energies 
alternatives i sostenibles. 

La destrucció neta d'ocupació en aquests municipis i l'empobriment social de la 
població, que, en major mesura van acudir als serveis municipals d'assistència 
social o als serveis d'ocupació municipals, focalitzats en les agències de 
desenvolupament local. 

Quant a les característiques dels treballadors contractats, aquests continuen sent 
de baixa qualificació, que en èpoques de crisi econòmica van ser al sector 
agrícola ocupant llocs de treball de baixa qualificació o s'han dedicat al sector de 
la restauració, també caracteritzat per la seua baixa especialització. 

En el municipi de Riola, el sector de la construcció comença a recuperar-se, a 
nivell de nombre d'empreses com de persones contractades. És necessari que el 
creixement de les empreses d'aquest sector el facen de forma intel·ligent i al 
mateix temps sostenible, aportant un valor afegit als seus productes o serveis 
basat en el coneixement i el respecte al medi ambient en l'aplicació dels seus 
materials. 

Sector serveis: Els canvis socioeconòmics ocorreguts en els últims anys: 
envelliment de la població, la incorporació de la dona al treball juntament amb la 
necessitat de conciliació de la vida familiar i personal, la preocupació per la salut i 
la cura personal, han impulsat l'aparició de serveis demandats per aquestes noves 
necessitats, com els serveis sociosanitaris, els serveis d'educació (infantil, 
activitats extraescolars), o la cura personal amb els gimnasos i activitats a l'aire 
lliure, o el sector del comerç, que té una gran importància en els municipis, que va 
més enllà des del desenvolupament econòmic i d'ocupació, també quant al seu 
desenvolupament, com a lloc d'esplai i de qualitat de vida dels habitants. 

En el municipi de Riola les empreses del municipi predominen activitats com el 
comerç a l'engròs i al detall, els serveis de les administracions públiques 
(educació, sanitat, serveis socials, etc.) i altres sectors com els serveis a les 
empreses, consultoria, auditoria, entre altres, com a generadores d'ocupació en el 
municipi. 

Quant al comerç al detall, és de gran importància per a l'economia local, a més de 
per la creació d'ocupació, per la vertebració del mateix i la seua revitalització. No 
obstant això, el sector comercial a nivell local es troba amenaçat per les grans 
superfícies i pels centres comercials on es concentra l'oferta comercial i 
d'alimentació, concretament a Sueca, que donada la seua proximitat de Riola, 
seria el principal focus d'atracció. Excepció a part tenen els comerços 
d'alimentació que són percebuts pel client com de major qualitat. 

La dispersió del comerç local, no existint zones comercials o habilitades per al 
comerç i l'esplai de la població al costat de la falta de modernització del xicotet 
comerç, pels alts costos i la seua orientació local, fan necessària un impuls des de 
les administracions públiques per a la seua integració amb les Tecnologies de la 
Informació i Comunicació. (TIC) 
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A això, se li uniria les dificultats per al canvi generacional del xicotet comerç local, 
a causa de la falta de motivació dels seus descendents, com a conseqüència 
origina el tancament del comerç. 

El teixit empresarial (generalitats): L'activitat empresarial, sostinguda per 
microempreses, presenta una dinàmica positiva, de creixement, però també un 
elevat grau de vulnerabilitat. Les activitats en què es desenvolupen, com ja s'ha 
esmentat, permeten marges reduïts i s'opera sobre l'avantatge dels costos. 
Encara el grau de cooperació empresarial és reduït, especialment la de caràcter 
intersectorial. S'estan fent passos cap a la internacionalització, encara que el baix 
nivell de transformació i la falta d'aplicació de criteris d'eficiència en la gestió, 
limiten la capacitat d'exportar i són encara molt poques les empreses capaces de 
fer-ho. 

Sector turisme: No únicament en el territori de la Ribera Baixa depèn del turisme 
de sol i platja, també existeixen recursos naturals i culturals, que possibiliten, 
juntament amb la iniciativa publique-privada, l'aparició de negocis relacionats amb 
el turisme rural, l'agroturisme i les seues activitats complementàries. 

La major aposta des de les entitats públiques ha vingut des de la recuperació dels 
valors agrícoles, tradicionals del territori, amb la recuperació del paisatge, la 
posada en valor dels productes agrícola i el capital cultural del territori. Aquest 
turisme, que es pot denominar turisme sostenible, és el que ha de posar en valor 
el territori, des de les diferents administracions a través de l'impuls i l'incentiu a la 
iniciativa privada. En aquest sentit s'han desenvolupats rutes turístiques pels 
tarongers o pels cultius d'arròs.  

A més, un valor afegit que posseeix la Ribera Baixa és el riu Xúquer, eix 
vertebrador de la comarca en transcórrer pel seu territori, és un recurs natural que 
potenciar el seu valor, com a tractor d'iniciativa priveu a i pública, que siga 
respectuosa amb el medi ambient, l'entorn i al mateix temps servisca per a 
conscienciar a la població en el respecte i la recuperació dels nostres recursos 
naturals. Concretament a Riola, el pas del Xúquer presenta paratges naturals que 
poden explotar-se com a atractiu turístic. No obstant això, ens trobem davant un 
sector econòmic amb escassa presència d'empreses, i que a més no es troben 
associades, per la qual cosa dificulta encara més si cap, la participació en la vida 
pública d'aquest sector. 

D. Nivell de renda de les Persones Físiques 

 

Si observen el gràfic tenim que durant els últims anys s’ha produït un sostingut 
increment de la renda de les persones físiques, segons les dades de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques. 

Segons les dades fetes públiques pel Ministeri d'Hisenda la renda bruta mitjana 
per declarant, en el municipi de Riola en 2018 va ser de 19.624€, 1.335€ mes que 
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l'any 2017. Una vegada descomptada la liquidació per IRPF i l'aportat a la 
Seguretat Social la renda disponible mitjana per declarant es va situar en 17.057€, 
1.162€ mes que l'any 2017. 

 

En 2019 Riola se situa com el municipi núm.202 amb una major renda bruta 
mitjana de la província de València, i en la posició núm.357 a la Comunitat 
Valenciana, el 3382 a nivell Nacional (sense PV i Navarra), a baix es mostra una 
taula amb les posicions en les quals es troben els municipis pròxims i amb 
població semblant. 

E. Vulnerabilitat Socio-econòmica 

Analitzant una altra font, el Visor d'Espais Urbans Sensibles (VEUS) desenvolupat 
per la Conselleria d'habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es 
poden identificar les àrees més vulnerables en base a les quals es determina el 
règim de prioritat i preferència en matèria d'ajudes, subvencions i altres mesures 
de incentivació. Per altra part, el Institut Valencià de l’Edificació (IVE) ha generat 
un indicador de Vulnerabilitat Socio-econòmica basat en les següents variables: 

E1 = POBLACIÓ SENSE ESTUDIS: Percentatge calculat dividint el ((Nombre de 
persones entre 16 (inclòs) i 64 (inclòs) anys i analfabetes+ (Nombre de persones 
entre 16 (inclòs) i 64 (inclòs) anys sense estudis))/Total Persones 
E2 = NIVELL DE RENDA MITJÀ 2018: Nivell de renda calculat per l'INE 
E3 = TAXA D'ATUR REGISTRAT ESTIMAT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: 
Percentatge calculat dividint (Factor A * Atur Registrat de Dones + Factor B * Atur 
Registrat d'Homes)/Població Total entre 16 i 64 anys 
 

 

Taula resum variables i els factors utilitzats al VEUS 2020 

Año Renta Bruta Var Renta Dispo Var

2019 19.420 € -204€ (-1,05%) 16.799 € -258€ (-1,54%)

2018 19.624 € 1.335€ (6,80%) 17.057 € 1.162€ (6,81%)

2017 18.289 € 620€ (3,39%) 15.895 € 432€ (2,72%)

2016 17.669 € 588€ (3,33%) 15.463 € 481€ (3,11%)

2015 17.081 € 623€ (3,65%) 14.982 € 568€ (3,79%)

2014 16.458 € 125€ (0,76%) 14.414 € 71€ (0,49%)

2013 16.333 € 0€ (0,00%) 14.343 € 0€ (0,00%)

Evolución de la Renta Media en Riola
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La mesura de les variables és de 0-3, obtenint un coeficient per a D1; D2; D3 i un 
percentil  en la Vulnerabilitat Residencial en la secció censal. S’adjunta de l’estudi 
de la Vulnerabilitat VEUS 2020 

 

 

Observant els resultats de les variables, es pot extraure que a nivell municipal la 
variable amb resultats mes deficients és la renta mitja de 2018 també en la 
variable de la població sense estudis. El estudi VEUS conclou que estem en una 
situació Q2 entre els percentils 25,28 i 37,16, en concret s'obté un valor de 35,534, 
per tant tenim una vulnerabilitat mitjana 

Altres indicadors de desigualtat 

La desigualtat social és la situació social i econòmica desigual entre ciutadans 
d'un estat, comunitat autònoma, província, municipi entre diferents països. La 
desigualtat social és l'oposat a la igualtat social. 

Les nocions d'igualtat i desigualtat es refereixen a la manera en què es distribueix 
un bé entre una població. Per a concretar aquesta idea es necessita precisar de 
quin bé i de quina població es tracta. L'acció de donar un tracte diferent a 
persones entre les quals existeixen desigualtats socials, es diu discriminació. 
Aquesta discriminació pot ser positiva o negativa, segons vaja en benefici o 
perjudici d'un determinat grup. 

En definitiva, la desigualtat d'ingressos o desigualtat econòmica (inclòs el 
patrimoni heretat o acumulat) juntament amb l'educació, la salut i el context social i 
familiar determinen el grau d'igualtat o desigualtat social. La desigualtat social pot 
mesurar-se entre ciutadans d'un mateix país, -desigualtats entre individus rics i 
individus pobres d'un país- o entre països -rics i pobres-. La desigualtat econòmica 
està directament relacionada amb la distribució de la renda. 

Íntimament lligat a la pobresa es troba el concepte de desigualtat. Per a entendre 
millor com afecta a la distribució de la renda a Riola, vam mostrar els valors de 
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dos dels indicadors habituals encarregats de reflectir-la, el ràtio 80/20 i l'Índex de 
Gini. 

La Ràtio 80/20 es el quocient 80/20, un indicador que mesura la relació entre la 
renda mitjana obtinguda pel 20% de la població que més gana i la renda mitjana 
obtinguda pel 20% dels treballadors de menors ingressos. 

Quocient entre els ingressos totals del 20% de les persones amb ingressos més 
elevats (percentil 80) i els ingressos totals del 20% de la població amb menys 
ingressos (percentil 20). 

Però, la forma més coneguda de mesurar la desigualtat social és l'Índex o 
Coeficient de Gini, que pren valors entre 0 i 1. Zero correspon a absència de 
desigualtat o perfecta igualtat, si tots els subjectes reben exactament la mateixa 
proporció de l'ingrés. Un significa desigual. 

L'objectiu principal de l'estudi cerca comparar la distribució de remuneracions 
individuals amb base en l'ingrés corrent monetari de les llars. El mesurament es 
realitza estimant l'ingrés corrent monetari trimestral per càpita, per a evitar biaixos 
causats per la grandària de les llars com recomanen. 

El coeficient de Gini es pot utilitzar en diferents àmbits, els paràmetres numèrics 
donen espai al fet que el més rellevant dels resultats d'aquest estudi siguen les 
anàlisis que aquests susciten. 

L'índex de Gini, és utilitzat per a analitzar el grau de inequidad en la distribució 
respecte als ingressos. Aquest indicador pren valors entre zero i un (o entre 0 i 
100 si es dóna en percentatge); 0 quan totes les persones tinguen els mateixos 
ingressos (perfecta igualtat), i 1 si tot l'ingrés nacional està en mans d'una única 
persona (perfecta desigualtat). 

L'any 2018 l'Índex de Gini per a Riola era de 28.10 i el ràtio 80/20 era de 2.20. 
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1.7 Anàlisi de les polítiques públiques existents en 
matèria d'igualtat, accessibilitat i desenvolupament 
sostenible 

1.8 Anàlisi d'instruments de planificació existents 

El principal problema de la mobilitat al municipi de Riola es degut als carrers, són molt estrets i 
sense prou visibilitat, no hi ha prou aparcaments de càrrega i descàrrega, el que comporta que 
els repartidors ocupen les vies públiques 

Lles voreres són estretes amb barreres arquitectòniques en la majoria dels encreuaments 

La xarxa d'aigua potable municipal es molt antiga de fibrociment en la seua majoria amb 
renovacions a polietilè fa pocs anys, cobrint perfectament les necessitats de la població. 

Els col·lectors de la xarxa de clavegueram es tipus mixt no separatiu s'utilitzen canonades de 
formigó de diàmetres de 300 i 400 mm.  

Al respecte de l'energia es de tipus convencional, les energies renovables no consta l'existència 
d'instal·lacions d'energia fotovoltaica en el Terme Municipal i l'enllumenat es de Vapor de Sodi 
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A. Mobilitat     

El sistema de comunicacions respon a el model territorial definit per a la 
Comarca de la Ribera Baixa, Carretera Nacional A-38 (antiga N-332); que 
comunica la localitat amb València i amb Alacant, a més de servir com a 
nexe d'unió a altres vies de comunicació properes con la A-7 i les xarxes 
bàsiques integrades per les carreteres provincials, CV-505 que fa de 
travessia, CV-511  i CV-509. 
 

 
 
A el mateix temps, s'estructura una xarxa viària bàsica que té gran 
importància tant per la seua gènesi històrica i geomètrica del viari que el 
sustenta, com per la mateixa naturalesa dels elements generadors de 
moviment.  
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Cal destacar, sobretot, Avd. de l'Oest i 25 d'abril (Travessera de la CV-
505), per l'origen i destí del trànsit suportat, ja que es l'entrada i sortida de 
la població a la carretera provincial CV-505. Un altre punt important és la 
travessia que es produeix al llarg dels carrers  Ausiàs March, Major  i 
Ample,  la Plaça País Valencià i Plaça i carrer Sant Cristòfol, que recull els 
vehicles que accedeixen a les zones interiors de el casc. 
 
En resum, tenim els següents punts d'estudi, quant mobilitat. El principal 
problema de la mobilitat al municipi de Riola es degut als carrers, són molt 
estrets i sense prou visibilitat, no hi ha prou aparcaments de càrrega i 
descàrrega, el que comporta que els repartidors ocupen les vies públiques. 
La majoria dels desplaçaments és majoritàriament a peu o en vehicle propi. 
Es troba a faltar la poca utilització de la bicicleta i el transport públic. 
 

B. Espai Públic. Accessibilitat i barreres físiques  

Analitzant el disseny del viari del nucli urbà de Riola, es pot observar una 
voluntat d'homogeneïtzació en la seua imatge per mitjà de la utilització d'un 
mateix tipus de paviment a gran part dels carrers del municipi. Es tracta 
d'un paviment hidràulic de panots de ciment de format rectangular, a dues 
tonalitats, gairebé gris i ferro, que es distribueixen component un esquema 
en travat. Aquest paviment es troba en carrers com Ample i Major i les 
Places País Valencia i Sant Cristòfol.  

 

La resta de les voreres combinen diferents formats i dissenys de rajoles de 
ciment, des del més estès format de quatre pastilles de 20x20 cm a altres 
amb les canals longitudinals, etc.  

Les calçades, per la seua banda, compten majoritàriament amb l'habitual 
ferm asfàltic, excepte al nucli més històric, carrers com Ample i Major i les 
Places País Valencia i Sant Cristòfol, on la calçada està empedrada. 
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Segons l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments Locals 2020, els 
carrers en general es troben en bon estat. No obstant hi ha que necessiten 
un millor manteniment 
 

  
  
En quant als principals problemes d'accessibilitat que es plantegen són les 
voreres que són estretes. No obstant, la majoria de les accions destinades 
a la promoció de l'accessibilitat han estat, fins ara, únicament orientades a 
la supressió d'eixes barreres. però la supressió de barreres, és una 
estratègia que té com a objectiu, eliminar les barreres que es produeixen, 
sense promoure el disseny d'espais, equipaments i serveis per a tots des 
del seu origen, ni analitzar les causes que generen les barreres perquè no 
es tornen a originar.  
 
Per tant, no respon a les necessitats de totes les persones de manera 
integral i igualitària, i no assegura el manteniment de l'estat de 
l'accessibilitat en un mitjà-llarg termini, limitant d'aquesta manera l'estat de 
benestar d'alguns ciutadans (satisfacció de drets i compliment de deures) i 
l'autonomia de moltes persones (possibilitat d'elecció, comoditat i 
seguretat). Per tant el plantejament de supressió de barreres resulta limitat i 

Mal estat de 

conservació 

Regular estat 

de conservació 

Bon estat de 

conservació 
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escàs davant la nova concepció de l'accessibilitat, entesa com una condició 
imprescindible per garantir la igualtat d'oportunitats. 
 

 

 

C. Infraestructures  

 

1. Xarxa aigua potable 

Abastament d'aigua potable 

El proveïment d'aigua potable de la població està canalitzada des del terme 
de Sueca, al seu torn procedents del Pou de Sant Roc i Amaniment a 
Corbera.  

 

 

Riola queda situada amb una proximitat a la xarxa de proveïment entre 
zero i cinc-cents metres. El proveïment d'aigua potable està assegurat per 
al municipi durant tot l´any 

La distribució d'aigua potable és de gestió indirecta i titularitat de 
l'Ajuntament, l'empresa gestora del subministrament és Hidra (Gestió 
Integral de l'Aigua S.A.) L'empresa s'encarrega també de realitzar les 
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pertinents anàlisis químiques de qualitat d'aigües, assegurant el 
compliment de les normatives sanitàries existents. 

 

. 

 

 

 

La xarxa de distribució és molt antiga sent de diferents materials (ferro 
principalment), sent la mateixa adaptable, ja que la renovació de la mateixa 
suposaria un cost no suportable per a la corporació municipal. 
 
Xarxa de distribució 

El tipus de subministrament és directe amb sistema de mesura de 
subministrament a l'abonat mitjançant comptador. 

La dotació mitjana per abonat és: 491 lts./abonado/día 
La dotació mitjana per habitant és: 253 lts./habitante/día 

 
Aquest consum elevat, està previst per a la seva correcció la instal·lació de 
comptadors divisionaris, així com la reparació dels possibles punts de 
pèrdues, per baixar el mateix a un consum habitant / dia de 120 lts., Que és 
el considerat com a normal per a aquest tipus de població. 
 
La xarxa es molt antiga amb renovacions a polietilè fa pocs anys, cobrint 
perfectament les necessitats de la població, però amb unes perdudes 
estimades del 35%. S'ha renovat algun tram amb canonades de polietilè 
però fora dels límits de casc més antic. La resta es de fibrociment. El 
sistema de cloració és automàtic i permanent de manera que la potabilitat 
de l'aigua està assegurada. Hi boques de reg, però menys dels que són 
necessaris que la manca d'accessibilitat de vehicles de bombers. 
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Respecte als consums segons l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments 
Locals 2020 tenim que durant l'any 2020 la quantitat de litres d'aigua de 
proveïment va ser de 285.065,00 m3/any. Amb 939 habitatges connectats 
resultant un consum, en este any passat,  de 313 m3/dia durant l'hivern i de 
468 m3/dia durant l'estiu. 

2. Xarxa clavegueram i aigües pluvials 

Estació depuradora. 

En l'actualitat, el municipi de Riola, per al sanejament de les seues aigües 
residuals disposa d'una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) 
que consta d'un pretractament, un tractament secundari, llits de torba, i 
canal de cloració.  

 

C. Polietilè 

C. Fibrociment 
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Amb un volum d'aigua tractada durant l'any 2020 de 129.500,00 m3/año. 
per a 1.687 habitants equivalents dona servei a Fortaleny, Polinyà de 
Xúquer, Benicull de Xúquer i Riola. 

 

La depuradora de Riola es troba situada en el limit amb el terme de 
Fortaleny. Les dades de funcionament segons l'EPSAR son: 

 

Xarxa clavegueram i aigües pluvials 

 

C. Formigó 
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El sistema d'evacuació d'aigües residuals està compost per una xarxa de 
clavegueram que discorre al llarg de tots els carrers de casc urbà que 
vehiculen les aigües fins a un col·lector general que discorre d'est a oest el 
nucli urbà, circumdant el marge del riu Xúquer, fins arribar a l'estació 
depuradora.  

Els col·lectors tipus mixt no separatiu s'utilitzen canonades de formigó de 
diàmetres de 300 i 400 mm.  

3. Xarxa d'energia elèctrica 

El subministrament d'energia elèctrica a terme municipal el realitza la 
companyia Iberdrola SA, la qual distribueix a partir de diversos 
transformadors a partir dels quals es subministra a tot el casc urbà. 

Es distribueixen diversos feixos de línies de mitja tensió que proporcionen 
l'energia requerida per les diferents àrees de consum del Terme Municipal. 
La xarxa principal de subministrament que s'articula a partir del dit 
transformador del qual es distribueixen diverses línies mestres que 
circumden el caseriu pels seus extrems est i oest.  

Cal ressenyar la remodelació i modernització, amb noves esteses de línies i 
lluminàries de la xarxa d'enllumenat públic. L'Ajuntament preveuen, a mig 
termini, actuacions d'ampliació o millora de les instal·lacions actuals, 
passant a subterrànies les línies situades en l'àmbit de l'àrea urbana, si bé, 
pel que fa a la seua ampliació les preveu, limitant-se amb les mateixes a 
cobrir la demanda que pogués anar produint-se. La correcta integració de 
sistema de distribució elèctrica exigeix l'eliminació de les esteses aèries i la 
seva substitució per esteses enterrats, havent de realitzar-se per part de la 
companyia subministradora els projectes de soterrament en els traçats que 
discorrin pel nucli urbà. 

 

Al respecte de les energies renovables no consta l'existència 
d'instal·lacions d'energia fotovoltaica en el Terme Municipal  
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4. Xarxa d'enllumenat públic 

  

Estadísticament tenim un total de 371 punt d'enllumenat, amb les següents 
característiques: 

 

 

5. Xarxa de telefonia i telecomunicacions 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) formen part de la 
construcció de les relacions, els vincles i les pràctiques socials d'aquest 
segle. La seua disponibilitat i utilització, en diferents nivells, travessa de 
manera directa i indirecta a tots els sectors de la societat. La ràpida 
adaptació dels seus usos, principalment pels joves, redefineix la forma 
d'aprendre, intercanviar coneixement i comunicar-se, construint diversos 
entramats en la realitat. La seua utilització apropiada i l'augment de la seua 
disponibilitat representen una oportunitat per mantenir a la població 
informada sobre els esdeveniments rellevants per a les seues vides. 

Però a més d'en l'àmbit social i cultural, les noves tecnologies també són 
un element essencial de les noves relacions econòmiques, tant per a les 
empreses com per a una persona del carrer. Activitats tan habituals com 
buscar feina, presentar la declaració de la renda no es poden entendre ja 

puntos_luz tipo calidad pot_instal ah_ener_rfl ah_ener_rfi

28 150 Kw VSP B 4,2 NO NO

343 150 Kw VSP R 51,5 NO NO

Punt d'enllumenat 

Vapor de Sodi 
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sense la utilització de les noves tecnologies. En aquest context, les 
comunitats que no poden accedir a les TIC estan en clar desavantatge a 
l'hora de procurar el seu desenvolupament econòmic o productiu, però 
també en altres aspectes del desenvolupament comunitari que també 
poden servir-se dels avenços tecnològics, com la salut, la educació o 
l'alimentació. 

En termes generals, els avantatges generades són enormes. A nivell 
polític, el correcte ús de les TIC pot ajudar a reduir la natural asimetria de la 
informació entre l'Ajuntament i ciutadans/ciutadanes, aconseguint una 
major transparència i rendició de comptes en els processos polítics, 
contribuint a la lluita contra la corrupció i la mala gestió, propiciant 
processos de participació amb més garanties i fomentant la promoció dels 
valors cívics i democràtics. Anàlogament, en l'àmbit de el desenvolupament 
econòmic, les TIC poden propiciar informació rellevant i en temps real 
sobre els mercats, facilitar la coordinació entre les entitats productives, i 
fins i tot estimular la demanda de productes a través de missatges als 
consumidors. En els mercats més desenvolupats, a més, els petits 
empresaris poden comercialitzar els seus productes directament i sense 
intermediaris a través del comerç electrònic. 

Respecte a la seua disponibilitat segons el Institut Cartogràfic València 
tenim: 
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1.8 Anàlisi d'instruments de planificació existents 

Els principals problemes que veuen en els parcs, jardins i zones verdes del municipi de Riola són 
diversos però el més important és la mida, són molt xicotets, seguit de que no hi ha ombres i a 
l'estiu fa molta calor, per tant, caldria utilitzar les espècies autòctones per a què la imatge 
s'integre en el paisatge del municipi 

Des del punt de vista climàtic, aquesta zona participa de les característiques pròpies del clima 
mediterrani. Es troba al sector del litoral septentrional. Es caracteritza per un màxim de 
precipitacions a l'octubre i escasses precipitacions a la primavera. El període sec és força dilatat, 
entre 4 i 5 mesos. La humitat relativa és elevada en els moments de més calor. Les temperatures 
són moderades i l'oscil·lació anual tèrmica escassa. És la zona de alternança entre les 
penetracions del front polar (amb domini de vents i borrasques del W) i el influx del sector 
septentrional d'altes pressions subtropicals.. 

Tant com la qualitat de l'aire com el soroll en Riola no son condicionats para la qualitat de vida 
del ciutadans i ciutadanes. Ambdós tenen valors son irrellevants, no obstant es considera en 
l'enquesta que el soroll dels cotxes es un agent pertorbador de la tranquil·litat 

La generació de residus en Riola és inferior a la mitjana nacional, ja que, segons dades 2018 de 
l'Institut Nacional d'Estadística, a la Comunitat Valenciana, un habitant genera 514,3 kg de 
residus a l'any, mentre que, en Riola aquesta xifra es redueix a 436,31 kg. No obstant això, el 
nivell de residus classificats només suposa el 11,69% del total de residus recollits. 

El nucli urbà té com es pot observar, segons el PATRICOVA, la zona d'estudi està afectada per 
tot tipus de perillositat  

El parc edificat és, des del punt de vista del seu comportament energètic, deficient, principalment 
per la falta de qualificació de les envoltants tèrmiques (edat avançada de l'edificació i escassa 
inversió rehabilitadora), i en ell, predominen els sistemes de calefacció de gas i gas-oil, quedant 
encara exemples de sistemes de calefacció de base elèctrica. Si analitzem les certificacions 
d'eficiència energètica emesos per tècnics competents tenim que per regla general son tipus D o 
E, sols hi han edificis mes recents amb una certificació C 
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A. Espais oberts i zones verdes 

El Terme Municipal de Riola es un territori ric en superfícies agrícola i 
espais especialment protegits, que suposen un 88,26% del terme. 
 
Per paisatge, aquí s'entén, l'expressió externa i perceptible del medi; és un 
recurs escassament renovable i cal considerar-ho com un element més del 
medi. A la valoració del paisatge hi ha una càrrega subjectiva important, no 
obstant hi ha uns paràmetres a tenir en compte com són el valor estètic i la 
visibilitat. El Terme Municipal de Riola és un paisatge molt típic de la Ribera 
Baixa, on alternen cultius de cítrics i arrossars. La visibilitat és molt bona en 
tractar-se d'una àrea gairebé plana i sense zones de bosc o vegetació 
densa. Part del terme es troba recollit com a Sòl Protegit Zona Humida i té 
un alt valor paisatgístic degut tant al seu valor estètic com a la seua 
visibilitat; important la protecció del medi natural, la preservació i el 
manteniment d'aquesta zona. Es tracta dels terrenys continguts des de la 
carretera cv-509 fins al sud del municipi. 
 
Respecte de les Zones Verdes de Xarxa Primària procedeix justificar que, 
segons el planejament vigent (N.N.S.S.) al municipi es preveien 22.679 
m2s de jardins de xarxa primària, una part es trobaven en sòl no 
urbanitzable al costat de l'actual Poliesportiu. El nou Pla General, totes 
elles devien haver-se qualificat com a PJL (Jardins de la Xarxa Primària),  
sumant totes elles un total de 10.859 m2s que suposen per a la població 
actual de 1.672 habitants, una ràtio de 6'495 m2/hab. 
 
El municipi de Riola compta amb una superfície de zones verdes 
destinades a parcs de 11.004 m2, és a dir el 6,15% de l'espai de l'àrea 
d'estudi del sòl urbà de Riola.  
 

 
 
Les tipologies d'espais verds que hi ha al nucli són les següents: 
 Jardins: existeixen 4 espais que ocupen un total de 1.924 m2,  
 Parcs Urbans i Parcs Infantils: hi 6 espais que ocupen un total de 

9.080 m2. 
 

nombre tipo_parq s_cubi s_aire s_sola

DE AZUD JA 0 839 839

JARDIN AV. AZUD 1 JA 0 588 588

JARDIN AV. AZUD 2 JA 0 332 332

JARDIN AV. AZUD 3 JA 0 165 165

C MARX PI 0 813 813

PARQUE PL CONSTITUCIÓ PI 0 1876 1876

PARQUE INFANTIL PLAZA DE LA DIPUTACION PI 0 723 723

PSG. DEL PLA 1 PU 0 3044 3044

PSG. DEL PLA 2 PU 0 1470 1470

PL. SALVADOR ALLENDE PU 0 1154 1154

Total 11004
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Segons la catalogació de l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments 
Locals 2020, les zones verdes tenen les següents característiques:  
 

 
 
Sols disposen de jocs infantils el Parc del Carrer Marx, el Parc de la Plaça 
Constitució, el parc infantil de la Plaça de la Diputació el Passeig del Pla i el 
parc de la Plaça Salvador Allende. Tots disposen del serveis d'aigua 
potable, clavegueram i electricitat (excepte el Parc de l'Assut). Respecte a 
la accessibilitat presenten barreres arquitectòniques els Parcs de l'Assut,  E 
parc infantil del Carrer Marx i Plaça de la Constitució, igual que els Parc 
Urbans del Passeig del Pla i la Plaça Salvador Allende 
 

 
  
 
 

nombre agua saneamiento electricidad juegos_inf acceso_s_ruedas estado

DE AZUD SI SI NO NO NO B

JARDIN AV. AZUD 1 SI SI SI NO SI B

JARDIN AV. AZUD 2 SI SI SI NO SI B

JARDIN AV. AZUD 3 SI SI SI NO SI B

C MARX SI SI SI SI NO R

PARQUE PL CONSTITUCIÓ SI SI SI SI SI B

PARQUE INFANTIL PLAZA DE LA DIPUTACION SI SI SI SI NO B

PSG. DEL PLA 1 SI SI SI SI NO R

PSG. DEL PLA 2 SI SI SI NO NO B

PL. SALVADOR ALLENDE SI SI SI SI NO B
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Els principals problemes que veuen en els parcs, jardins i zones verdes del 
municipi de Riola són diversos però el més important és la mida, són molt 
xicotets, seguit de que no hi ha ombres i a l'estiu fa molta calor, per tant, 
caldria utilitzar les espècies autòctones per a què la imatge s'integre en el 
paisatge del municipi. 

 

B. Característiques climàtiques. 

Des del punt de vista climàtic, aquesta zona participa de les 
característiques pròpies del clima mediterrani. Es troba al sector del litoral 
septentrional. Es caracteritza per un màxim de precipitacions a l'octubre i 
escasses precipitacions a la primavera. El període sec és força dilatat, 
entre 4 i 5 mesos. La humitat relativa és elevada en els moments de més 
calor. Les temperatures són moderades i l'oscil·lació anual tèrmica 
escassa. És la zona de alternança entre les penetracions del front polar 
(amb domini de vents i borrasques del W) i el influx del sector septentrional 
d'altes pressions subtropicals. 
 
El mar Mediterrani actua com a atenuant de les oscil·lacions tèrmiques i 
com a font de humitat; aquesta càrrega d'humitat, en moments 
d'inestabilitat, suposa un potencial d'aigua precipitable. 
 
La isoterma mitjana anual se situa al voltant dels 17-18 °C. El màxim tèrmic 
es detecta a els mesos d'estiu, entre els mesos de juliol i agost (amb 
màximes de 34-350 C), a l'octubre el descens de temperatura comença a 
ser acusat, donant-se les temperatures més baixes a Desembre i Gener, 
amb mitges entorn als 13ºC. Durant la major part de l´any la temperatura 
mitjana supera els 15ºC. Per tant estem davant d'un clima que presenta 
una escassa oscil·lació tèrmica, amb temperatures benignes a l'hivern i 
suaus a l'estiu, degut en gran part al Mediterrani, que actua com a 
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termoregulador. Riola se situa a la isoterma dels 17ºC de temperatura 
mitjana, la més suau de tota la província. 
 
El clima mediterrani, presenta unes característiques molt peculiars, el 
període sec té lloc a l'estiu, de manera que l'estació de més necessitat 
hídrica, és la que més manca d'aigua registra, sent a la primavera i 
especialment a la tardor quan es donen les pluges de més intensitat. 
 
La mitjana anual de precipitacions, ronda entre els 400 i 600 mm., però, 
aquesta mitjana emmascara una variabilitat, donant-se situacions com els 
339mm el 1985 o els 1.245mm el 1989. El ritme estacional de les 
precipitacions mostra un mínim estival acusat a causa de la proximitat a la 
costa. Les brises són la causa que desaparegui gairebé tot vestigi de 
inestabilitat, creat per l'escalfament estiuenc als nivells superficials. El mes 
més sec és Juliol, seguit d'Agost. A la tardor ens trobem amb un màxim de 
precipitacions (89 mm. de mitjana a l'octubre entre 1973-200.). 
 

Quant al règim de vents, les característiques bàsiques dels vents a la costa 
llevantina, han estat analitzades per diversos autors ( ROSELLO, 1963; 
QUEREDA, 1976; PIU, DEU, 1982.), observant-se com les diferències de 
pressió a l'espai són generadores de desplaçaments d'aire i poden estar 
determinades per les característiques locals. 

Un exemple són les brises marines, que en aquesta zona dominen durant 
bona part del any. Aquestes brises resulten de l'escalfament diferent de les 
masses d'aire existents sobre la terra i el mar, durant el dia els vents 
procedeixen del mar i de nit en sentit contrari; aquest és el sistema 
predominant en aquesta franja litoral.  

L'anàlisi de direcció i velocitat del vent s'ha fet en funció de les dades 
registrats pels anemòmetres situats a l'estació de Manises de València. A 
l'estiu, amb les brises estivals és quan més registre ofereix el vent amb 
component E, des de desembre fins al febrer domina l'orientació W. 

S'observa que les ratxes de més velocitat es donen durant els mesos 
d'hivern, junt amb les fortes ratxes que es produeixen amb l'arribada de la 
primavera al mes d'abril. 

Riola es caracteritza per tenir uns índexs d'humitat confortables. La humitat 
més gran relativa es dóna entre els mesos de novembre i gener (69%), i la 
humitat relativa per a la resta del any és de 65%. Les variacions són molt 
suaus. 

 

C. Contaminació atmosfèrica i acústica 

Tant com la qualitat de l'aire com el soroll en Riola no son condicionats 
para la qualitat de vida del ciutadans i ciutadanes. Ambdós tenen valors 
son irrellevants, no obstant es considera en l'enquesta que el soroll dels 
cotxes es un agent pertorbador de la tranquil·litat. 
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 D. Gestió de Residus  

Sistema de recollida de residus sòlids urbans (R.S.U.), i eliminació de 
residus; El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana està basat 
en tres principis bàsics, la minimització en la producció de residus, la 
valorització màxima i l'eliminació segura dels residus no valoritzables. 

El pla es desenvolupa a l'empara de les competències planificadores de la 
Generalitat Valenciana en matèria de gestió de residus i de la llei 6/1989, 
d'Ordenació del Territori de la Generalitat Valenciana. 

Les instal·lacions que contempla el Pla són les següents: Abocador de 
baixa densitat, abocador d'alta densitat, planta de compostatge, planta de 
classificació d'envasos, estacions de transferència i ecoparcs. 

El sistema de recollida de R.S.U. de Riola, ho realitza l'empresa Rafael 
Sanchez, que trasllada els residus a la planta Guadasuar, gestionada pel 
Consorci de Residus Ribera-Valldigna. Aquesta Planta rep una quantitat 
anual de residus de 591 Tn. procedents de Riola. 

Per a poder finançar este servici, el Consorci ha establit una taxa de 
tractament, i, d’esta manera, assegura una gestió controlada i responsable 
dels residus amb absoluta transparència fiscal. El rebut mostra el cost real 
de tractament dels residus generats d’una vivenda mitjana en cada una de 
les poblacions. 

Això mateix, per tal d’aprofitar al màxim els recursos continguts en els 
residus de les nostres llars, el Consorci disposa d’una planta de tractament 
a Guadassuar. Es tracta d’una planta la gesti’ de la qual va ser cedida per 
la Diputació Provincial al consorci l’ 1 de gener de 2010. En les seues 
instal·lacions es recuperen materials per a reciclar-los i s’elabora compost 
amb la fracció orgànica. 

A més a més, el Consorci s’ha anat fent càrrec dels ecoparcs existents a la 
Ribera i a la Valldigna, i en la actualitat presta servici d’arreplega de residus 
especials domiciliaris (enderrocs d’obres menors, mobles vells, trastos, 
aparells elèctrics en desús) en XX instal·lacions. 

També estem gestionant els residus municipals de la Ribera i la Valldigna 
garantint el màxim respecte al medi ambient local i amb un cost inferior als 
dels nostres veïns. Amb tot i això, encara podem millorar la nostra tasca, i 
tenim plans per a fer-ho. Entre altres, volem remarcar una sèrie de millores 
que ja s’han encetat. 

En primer lloc, a hores d’ara, la planta del Consorci ha de transportar els 
residus que no es poden aprofitar a més de 130 km, on es troba l’abocador 
més próxim amb capacitat i garanties ambientals. Per això, el Consorci està 
tramitant la construcció del dipósit comarcal que permetrà reduir el cost 
econòmic i ambiental del tractament d’estos residus. 

D’altra banda, a la planta de Guadassuar, les instal·lacions de compostatge 
de la fracció orgànica han sigut recentment renovades, i compten amb la 
millor tecnologia disponible. Aixó i tot, anem a refer la part de selecció de 
materials, construída ara fa 20 anys. Amb esta inversió, la planta podrà 
reciclar més i millor. 

A Riola es realitza recollida selectiva de R.S.U per al seu reciclatge i 
processament, comptant per a això de contenidors i mitjans específics per 
a un funcionament eficaç. Un cop al mes es procedeix a la recollida de 
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mobles i estris voluminosos, traslladant-se a l'Àrea d'Aportació situat al 
municipi i gestionat pel Consorci de Residus Ribera-Valldigna. 

Aquesta Àrea d'Aportació compta amb una superfície d'uns 1.000 m2, i es 
troba situat al polígon 5, als voltants de la Sèquia Major. En aquestes 
instal·lacions es reben, en contenidors diferenciats, diferents tipus de 
residus domèstics amb un sistema de recollida selectiva. 

L'objectiu d'un ecoparc és l'aprofitament dels materials continguts als 
residus sòlids urbans, evitar l'abocament incontrolat dels residus 
voluminosos, separar els residus perillosos l'eliminació dels quals conjunta 
amb les escombraries representa un risc especialment per als operaris 
d'aquests serveis i la incentivació als ciutadans a traslladar-los i separar-los 

Finalment, els ecoparcs que gestionem actualment es crearen per donar 
servici al seu municipi i també hi ha municipis del Consorci sense servici. A 
més, el cost dels ecoparcs per als veíns dels municipis menuts és prou 
elevat i cada població té unes característiques de servici diferents. Per tant, 
el fet de gestionar en comú tota la xarxa de municipis, de compartir l’ús de 
tots els ecoparcs per tots els veíns i d'áfegir instal·lacions móbils per tal 
d’arribar als municipis que no en tenen, fa possible donar un servici de 
qualitat, més econòmic i més pròxim al veí. 

La generació de residus en Riola és inferior a la mitjana nacional, ja que, 
segons dades 2018 de l'Institut Nacional d'Estadística, a la Comunitat 
Valenciana, un habitant genera 514,3 kg de residus a l'any, mentre que, en 
Riola aquesta xifra es redueix a 436,31 kg. No obstant això, el nivell de 
residus classificats només suposa el 11,69% del total de residus recollits. 

Segons la catalogació de l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments 
Locals 2020, la recollida de residus en Riola té la següent distribució: 

 

 

 

 

 

 

tipo_rbas produ_basu contenedores gestion periodicid

 NO SELECTIVA 604 21 MANCOM DIARI

PAPER-CARTRÓ 17,7 8 MANCOM QUINQUENAL

ENVASOS I PLÀST 21 6 MANCOM QUINQUENAL

VIDRE 49,7 11 ECOVIDRE QUINQUENAL

PILES I ALTRES 3,75 0 MANCOM REQUER
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La distribució dels contenidors es la següent: 

 

Dins de les futures inversions es planteja la modificació del tipus de 
contenidors i la seua ubicació, incrementat la quantitat de contenidors de 
selectiva 

 

E. Anàlisi Resiliència. Riscos i efectes canvi climàtic 

La resiliència és la capacitat d’un sistema urbà de prevenir, resistir 
qualsevol perill o risc possible i recuperar-se'n. 

L’Ajuntament de Riola deu de promoure un model de resiliència que 
treballe per construir un poble amb més capacitat d’afrontar els reptes 
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actuals i de futur, reduir-ne les vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes 
de manera proactiva, a fi de garantir la qualitat de vida de la ciutadania. Els 
objectius serien reduir les vulnerabilitats del  poble amb accions preventives 
que minimitzin l’impacte de les tensions que es poden donar, de manera 
que el poble siga capaç de resistir-les mantenint les seues funcions 
essencials; proveir al poble dels mecanismes adequats per a la detecció i 
l'avaluació anticipada dels riscs que pugui necessitar gestionar; treballar 
per millorar la capacitat de resposta i minimitzar l’impacte i el temps de 
recuperació del poble al seu estat original, o equivalent, davant de 
situacions de crisi i proporcionar informació útil i eines per donar suport al 
procés de presa de decisions - tan operatives com estratègiques - a escala 
local. 

Per tant es molt important conèixer els riscos que tenim en el nostre poble i 
les eines i llocs que hi han per mitigar les efectes del canvi climàtic. 

 Risc d'inundació segons PATRICOVA 

Segons el Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova 
el Pla d'acció territorial sobre prevenció de risc d'inundació a la Comunitat 
Valenciana (d'ara endavant PATRICOVA), publicat al BOE el 3 de 
novembre de 2015, s'estableixen sis nivells de perillositat d'inundació 
d'origen hidrològic-hidràulic i un nivell geomorfològic. 

Com es pot observar en la següent il·lustració, segons el PATRICOVA, la 
zona d'estudi està afectada per tot tipus de perillositat  

 

 

 

 Risc d'inundació segons cartografia del SNCZI 

La Comissió Europea va aprovar el novembre de 2007 la Directiva 2007/60, 
sobre l'avaluació i gestió de les inundacions que ha estat transposada a la 
legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 903/2010 de avaluació i 
gestió de riscos d'inundació. Com implantació d'aquesta directiva, el 
Ministeri de Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) va 
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determinar les zones amb més risc de inundació, anomenades Àrees de 
Risc Potencial Significatiu d'Inundació (ARPSIs). 

Els capítols 4 i 5 de Reial Decret 903/2010 (articles 11 a l'17), regulen els 
plans de gestió de el risc de inundació, amb l'objectiu d'aconseguir una 
actuació coordinada de totes les administracions públiques i la societat per 
reduir les conseqüències negatives de les inundacions, basant-se en els 
programes de mesures que cadascuna de les administracions d'aplicar en 
l'àmbit de les seves competències per assolir l'objectiu previst. Els plans de 
gestió de el risc d'inundació (en endavant PGRI), van ser aprovats pel 
Govern, a reunió de Consell de Ministres de el 15 de gener de 2016 i 
publicats al BOE núm 19, de 22 de gener de 2016. Entre aquests plans de 
gestió hi ha el de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer. 

Tal com es recull en l'article 10 del RD 903/2010, els mapes de perillositat i 
de risc d'inundació constitueixen la informació fonamental en què es basen 
els PGRI. Aquests mapes de perillositat i de risc d'inundació s'han 
determinat contemplant tres escenaris en funció de la probabilitat 
estadística d'ocurrència de la inundació: alta probabilitat (que s'ha associat 
a un període de retorn de 10 anys), probabilitat mitjana (associada a un 
període de retorn de 100 anys), i baixa probabilitat d'inundació o escenari 
d'esdeveniments extrems (període de retorn igual a 500 anys). 

Els mapes de perillositat d'inundacions d'origen fluvial, recollits en el 
Sistema Nacional de Cartografia de zones inundables (SNCZI) per a cada 
escenari de probabilitat contenen l'extensió previsible de l'inundació 
(contorn de la zona inundable) i calats de l'aigua o nivell d'aigua (Veure la 
següent il·lustracions), on podem observar l'existència de riscos de 
inundació en el casc urbà: 
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 Zona de flux preferent. 

D'acord amb l'article 9.2 de el Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial 
Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la 
Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües), en aquesta zones de flux preferent 
només podran ser autoritzades per l'organisme de conca aquelles activitats 
no vulnerables enfront de les avingudes i que no suposin una reducció 
significativa de la capacitat de desguàs d'aquesta via. La zona de flux 
preferent és aquella zona constituïda per la unió de la zona o zones on es 
concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via d'intens 
desguàs, i de la zona on, per l'avinguda de 100 anys de període de retorn, 
es puguin produir greus danys sobre les persones i els béns, quedant 
delimitat el seu límit exterior mitjançant l'envoltant de les dues zones. A 
l'efecte de l'aplicació de la definició anterior, es considera que poden 
produir-se greus danys sobre les persones i els béns quan les condicions 
hidràuliques durant l'avinguda satisfacin un o més dels següents criteris: 

a) Que el calat siga superior a 1 m. 
b) Que la velocitat siga superior a 1 m / s. 
c) Que el producte de les dues variables siga superior a 0,5 m² / s. 

 
S'entén per via d'intens desguàs la zona per la qual passaria l'avinguda de 
100 anys de període de retorn sense produir una sobreelevació més gran 
que 0,3 m, respecte a la cota de la làmina d'aigua que es produiria amb 
aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d'inundació existent. la 
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sobreelevació anterior podrà, a criteri de l'organisme de conca, reduir fins a 
0,1 m quan l'increment de la inundació pugui produir greus perjudicis o 
augmentar-se fins a 0,5 m en zones rurals o quan el increment de la 
inundació produeixi danys reduïts. En la delimitació de la zona de flux 
preferent es farà servir tota la informació d'índole històrica i geomorfològica 
existent, a fi de garantir l'adequada coherència dels resultats amb les 
evidències físiques disponibles sobre el comportament hidràulic del riu 
Riola. 
 

 
 

 Riscos derivats de l'erosió 

La erosionabilitat de terra, o susceptibilitat de la mateixa als processos 
erosius, depèn d'una sèrie de propietats intrínseques entre les que  
estaquen els continguts en matèria orgànica, tipus de textura, i també la 
forma i estabilitat dels agregats que resulten de la unió de les diferents 
partícules de terra. La erosionabilitat de terra pot ser modificada per 
diverses situacions d'impacte ambiental. Així, el foc destrueix la matèria 
orgànica i fa disminuir l'estabilitat dels agregats. Quan, després de l'incendi, 
les gotes de pluja colpegen la superfície de terra nu, esmicolen els 
agregats. les partícules fines (argiles i llims) que els constituïen es 
dispersen i taponen els petits porus de terra. 

La zona d'estudi té un risc d'erosió potencial molt alta i actual de tipus baixa 
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 Vulnerabilitat d'aqüífers 

La vulnerabilitat d'aqüífers en la zona d'estudi es molt alta segons la 
cartografia temàtica de la Generalitat Valenciana.   

 Riscos geològics: lliscament i despreniment 

En la cartografia temàtica s'han delimitat quatre tipus de zones de risc 
segons el grau d'inestabilitat: Zones de risc de lliscament i Zones de 
despreniments. (En aquestes últimes no s'ha quantificat el rang 
d'inestabilitat). 
 
El risc de lliscament s'ha d'entendre en termes probabilístics i potencials, i 
no de perillositat, que seria l'avaluació de les conseqüències d'un possible 
lliscament. No hi ha riscos de lliscament en el casc urbà. 
 
 Risc sísmic 

La posició de la Península Ibèrica, en la proximitat de la zona de contacte 
entre les grans plaques Euroasiàtica i Africana, i el seu peculiar moviment 
relatiu respecte d'ambdues, dóna lloc a l'aparició de cordons o cinturons de 
sismicitat, tant en els voltants de la serralada pirinenca com en les 
serralades bètiques. 
 
Dins del que anomenarem l'època històrica, consten episodis ben 
documentats a partir de 1396, entre els quals destaquen, Oriola en 1482 i 
1484, Tavernes de la Valldigna a 1396, Alcoi en 1620 i 1644, Enguera en 
1748, tots ells amb intensitats assignades de grau IX en l'escala MSK, i la 
sèrie sísmica de Torrevella, esdevinguda entre 1827 i 1829, en la qual 
s'inscriu el gran terratrèmol destructor de el 21 de Març de 1829, de 
intensitat X. D'aquí la importància de considerar aquest risc. 
 
A la següent figura es mostra el mapa de perillositat sísmica obtingut per 
Giner et al. (2002) per a la Comunitat Valenciana. Es representa la 
intensitat que s'espera en cadascuna de les zones de la Comunitat 
Valenciana, en un període de temps de 50 anys i una probabilitat de ser 
superada de l'10%. això equival a un període de retorn de 500 anys. 
Segons estableix el Pla Especial enfront del Risc Sísmic a la CV (Decret 
44/2011, de 20 d'abril, de el Consell), el municipi de Riola presentaria una 
intensitat sísmica de 8.0 segons l'escala Macrosísmica Europea (EMS-98). 
 
D'acord amb la Norma de construcció sismoresistent (NCSR-02), a terme 
municipal de Riola li correspon la pertinença a el conjunt del territori 
espanyol caracteritzat per una acceleració sísmica igual a 0.07 g, amb un 
coeficient de contribució k = 1,0. 
 
 

F. Anàlisi energètic. Eficiència energètica i renovables 

Consum energètic 
 
L'anàlisi de l'evolució del consum d'energia a Riola com a la resta de la 
Comunitat Valenciana mostra que el consum per càpita s'ha incrementat 
per una millora de les condicions de confort en els habitatges sobretot des 
de les instal·lacions de climatització degudes al calor sofocant durant els 
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mesos d'estiu. Aquesta tendència sembla lògica a conseqüència de la 
millora de l'estat del benestar. 
 
Eficiència energètica i energies renovables 
 
El parc edificat és, des del punt de vista del seu comportament energètic, 
deficient, principalment per la falta de qualificació de les envoltants 
tèrmiques (edat avançada de l'edificació i escassa inversió rehabilitadora), i 
en ell, predominen els sistemes de calefacció de gas i gas-oil, quedant 
encara exemples de sistemes de calefacció de base elèctrica. 
 
Si analitzem les certificacions d'eficiència energètica emesos per tècnics 
competents tenim que per regla general son tipus D o E, sols hi han edificis 
mes recents amb una certificació C 
 

  
 
Els edificis són responsables de el 40% del consum d'energia mundial. 
Solament la il·luminació representa gairebé la meitat d'aquesta xifra. Per 
això, pel que fa a la rehabilitació energètica i d'edificis s'ha d'aprofitar la 
magnífica oportunitat que suposa que l'edificació existent que no disposen 
de gaire de condicionament tèrmic d'estiu i seria una veritable oportunitat 
dirigir les futures actuacions cap a sistemes ultra eficients que permetin 
l'adaptació a les noves necessitats no en contra de l'estalvi energètic, sinó 
més aviat al contrari, que siga una millora. També d'alguna manera 
ressenyar l'estalvi energètic que suposa la migració estacional en gran part 
de la població a les vivendes de segona residencia a l'estiu, tradició que és 
una veritable actuació eficient des del punt de vista mediambiental. 
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No obstant això, la promoció de la disminució de la demanda energètica en 
els edificis a través del foment de l'alta qualificació energètica i l'impuls de 
l'arquitectura bioclimàtica, així com afavorir la integració en els edificis de 
sistemes intel·ligents d'il·luminació, dades, clima i seguretat, sistemes que 
podrien arribar a reduir el consum energètic fins a un 40%. 
 
L'ús d'energies alternatives en el municipi és encara poc representatiu. Per 
això, és un objectiu del PUAM el promoure l'ús racional de l'energia i el 
foment de l'aprofitament de les fonts d'energia renovables, en quatre 
sectors: enllumenat públic, edificis municipals, transport públic i privat i 
habitatge i xicotet negoci. Prova d'això és l'interès que ha mostrat el 
municipi al Pacte d'Alcaldes (The Covenant of Majors), dirigits i assessorats 
per l'Excma. Diputació Provincial de València. 
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A. Sistema Educatiu 

L'Equipament Escolar-Docent està compost per l'únic Col·legi Públic, C.P. 
"MIGUEL HERNÁNDEZ", situat al carrer Antonio Machado, 1. En el mateix també 
es realitzen les activitats de l'Escola d'Educació per Adults, utilitzant les seues 
dependències fora de l'horari escolar. 
 

 

 
 
En el Col·legi Públic “Miguel Hernández” s’imparteixen ensenyaments 
corresponents a Educació Infantil (3 unitats) i Primària (6 unitats). En els darrers 
anys, la matrícula ha anat augmentant i en l’actualitat compta amb un total de 157 
alumnes.  
 
Després d’anys de lluita, l’edifici va ser construït durant el curs 2001-2002, damunt 
del solar de l’antic col·legi, i des d’aleshores no ha patit cap remodelació. L’edifici 
consta de dues plantes (planta baixa i primera planta) on s’ubiquen despatxos i 
aules. A més, es compta amb un gran gimnàs. A l’aire lliure, i formant part del 
complex educatiu, es troben les pistes esportives (també s’aprofiten de pati 
d’esplai per als xiquets/es de primària); el parc lúdic per als xiquets/tes d’Educació 
Infantil; i l’hort escolar. A més de les dependències citades anteriorment, entre les 
dependències auxiliars es compta amb menjador - cuina, sala de professors, pati 
cobert, departament d’orientació, biblioteca, saló d’usos múltiples, i aula 
d’informàtica. A més, cal assenyalar que el centre està pensat per eliminar 
barreres arquitectòniques, donat que compta amb rampa d’accés a l’edifici i 
ascensor.  
 
La biblioteca del centre està abastida de llibres en quantitat i qualitat, catalogada i 
organitzada, tot i això es fa necessària la compra de més volums per a actualitzar 
el repertori. L’alumnat utilitza aquest servei, fonamentalment, per a endur-se llibres 
de lectura a casa, tot i que també es recorre a aquesta dependència per a dur a 
terme el pla lector. L’aula d’informàtica del centre està abastida de 26 ordinadors 
amb sistema operatiu de Lliurex (13) i Windows (13). Tot i això, els del sistema 
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amb Windows estan obsolets i donen problemes de connexió a la xarxa o 
tractament de software. El centre s’ha adherit a l’ús de les noves tecnologies i, 
gracies al gran esforç de l’APAMA, s’ha dotat la pràctica totalitat de les diferents 
aules amb un equipament tecnològic que abasta pissarra digital interactiva, 
projector i ordinador portàtil. A més, dins d’aquest esforç contributiu, per part de 
l’APAMA, l’any passat es va adquirir un equip de so per a funcions teatrals, 
musicals i d’altres. Comta amb una plantilla de17 mestres, dels quals 3 estan a 
temps parcial 
 
El Col·legi Públic és de titularitat de la Generalitat Valenciana, disposa de les 
següents unitats en funcionament: 

 

 

 

 
 
L'esmenta't Col·legi Públic té una superfície de solar de 4.031 m2, amb una 
superfície construïda de 1.946 m2 més una superfície lliure 2.546 m2. L'edifici és 
de recent construcció i ha estat executat sota els estàndards de la vigent Llei 1/90 
de 3 d'octubre d'Ordenació del Dret a l'educació". 

 
La tradició musical de Riola es compon de Unió Musical de Riola, banda, escola 
de música i la banda jove 
  
B. Cultura i tradicions 

L'Equipament Cultural està constituït per la Casa de la Cultura, on se situa la 
Biblioteca Pública i diverses sales d'usos múltiples, es situa a l'edifici municipal 
situat a Plaça del País Valencià, 1, amb una superfície de 494 m2 construïts. es 
realitzen activitats com exposicions, conferències, etc., així com, dóna lloc a la 
realització d'activitats d'altres institucions o associacions existents a Riola.  
 

nombre titular s_cubi s_aire s_sola 

ESC. PRIV. MUSICA  PR 181 0 181 

CEIP MIGUEL HERNÃ NDEZ CE 1.946 2.546 4.031 

      Total 4.212 
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La Biblioteca, presta també el servei de Telecentre (on pots accedir a internet) i de 
Punt d'Informació Juvenil. La Biblioteca és un punt important de cultura està 
implicada en la vida social i curtural del poble. Ací es realitzen, durant tot l'any, 
activitats d'animació lectora, tallers, xarrades, presentacions de llibres, etc. La 
Biblioteca pública és un servei municipal obert a tots que té com a missió facilitar i 
promoure l'accés a la informació i la cultura. L'accés a la biblioteca és públic i els 
seus serveis són gratuïts, només s'exigeix el carnet de soci per al préstec 
domiciliar. 
 

 
 
Les festes patronals se celebren durant la primera quinzena d'agost entre el 3 i 
l'11. El programa de festes varia poc d'un any al següent: Les festes patronals 
s'inicien amb un concert a càrrec de la seua Banda Unió Musical de Riola, després 
del qual es dispara un tradicional castell de focs artificials. El dia 4 se celebra la 
tradicional "sopar de germanor" al carrer Ample, després del qual s'amenitza la 
vetllada fins a l'alba per una orquestra. El dia 5 se celebra la festivitat de la seva 
patrona Santa Maria la Major, amb cercavila de la banda, mascletà i processó. El 
dia 6 és la festivitat del Crist dels Afligits, els Benissants de la Pedra i Sant Roc. El 
dissabte al final de les festes, acaba amb les paelles populars nocturnes a la plaça 
de la Constitució. Una celebració important és la recuperació de la CORDÀ, a 
càrrec de l'associació cultural RIOLA CREU A LA CORDÀ, així com diversos veïns 
de Riola que tradicionalment han participat en aquest esdeveniment i han 

nombre s_cubi s_aire s_sola

CASA DE LA CULTURA 494 0 166

HOGAR DEL JUBILADO 201 0 405

ARCHIVO MUNICIPAL 29 0 410

ARCHIVO PARROQUIAL 21 0 717

Total 1698
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aconseguit recuperar-lo. Un dels objectius d'aquesta associació és recuperar la 
tradicional CORDÀ A LA CREU DE RIOLA. 
 
Festa especial de Sant Cristòfol cap al 10 de juliol, amb benedicció de vehicles a 
càrrec del Senyor Rector, amenitzada amb la cançó "Amic Conductor" de Perlita 
de Huelva. Processó amb imatge del sant, missa a l'aire lliure, ball, traques, tot 
organitzat pels veïns del carrer de Sant Cristòfol. Una iniciativa d'un col·lectiu 
d'amics està intentant promocionar Els Festers de la Panderola. Una agrupació de 
veïns que mitjançant la seua desinteressada col·laboració aportarà a Riola dos 
dies de festes populars addicionals. 
 
C. Esport 

L'Equipament Esportiu està compost pel Poliesportiu Municipal, de titularitat 
municipal, que se situa en el Carrer Sèquia Major. Disposa de servei de bar, pista 
de fronto, camp de futbol sala, pista de tenis, pista de pàdel, Skatepark, 
equipament de vestuaris amb dutxes, tots i cadascun dels serveis oberts al públic. 
  La piscina municipal també es troba al Poliesportiu Municipal, està oberta en el 
període estival d’acord amb el període de vacances de l’escola, s’obri a finals de 
Juny i es tanca a principis de Setembre. L’horari habitual és de 11:00 a 20:00 
hores de dilluns a diumenge. Els abonaments i entrades es venen al bar que es 
troba a l’entrada del Poliesportiu. 
   

  
 

 
No obstant això, en els sòls de caràcter públic ha una manca de instal·lacions com 
és un pavelló cobert que permet realitzar activitats esportives cobertes, ja que en 
l'actualitat es ve utilitzant al gimnàs del C.E.I.P. "Miguel Hernandez". 
 
Una de les carències del poliesportiu es la manca d'arbrat que permeta gaudir 
d'un millor confort la practica de l'esport 
 

D. Altres Equipaments 

Sistema d'equipaments Administratiu. 

Entenem per Equipament Administratiu aquell que es disposa per a l'exercici de 
les funcions administratives de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la província i el 
municipi. S'inclouen, també en aquest concepte qualsevol altres corporacions o 

nombre s_cubi s_aire s_sola

C.P. MIGUEL HERNANDEZ 0 1.088 4.031

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 0 1.204 12.488

Total 16.519
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institucions de caràcter públic o amb potestat fedatària pública que, en virtut de les 
lleis exerceixen funcions administratives d'abast públic. En el Municipi de Riola, els 
diferents organismes i institucions esmentades disposen de el següent 
Equipament per a realitzar, entre d'altres, funcions administratives: 

a) De l'Estat:  

-El jutjat de Pau 
-El Servei de Correus i Caixa Postal 

b) Del Municipi:  
-L'Ajuntament 

 

El Jutjat de Pau de Riola comparteix l'edifici de la Casa Consistorial, situat al 
Carrer Ample, 5,  amb l'Ajuntament. 

El Jutjat se situa a la Planta Baixa, ocupant una de les seues dependències. 

L'Ajuntament de Riola té la seu a la Casa Consistorial situada, al Carrer Ample, 5. 
L'edifici ocupa una superfície en planta de 406 m2 i disposa d'una superfície 
construïda aproximada de 636 m2. 

Quant a la Cambra Local Agrària, aquest servei en l'actualitat a passat a dependre 
de l'Ajuntament denominant Consell Agrari, per la qual cosa les seves 
dependències administratives tendeixen a ser desenvolupades a la Casa 
Consistorial. 

Sistema d'equipaments Sanitari-Asistencial. 
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L'Equipament Sanitari està constituït per un Centre d'Higiene Rural situat en Plaça 
Constitució, 1, és un edifici d'una planta, ocupa un solar de 170 m2 i té una 
superfície construïda de 340 m2. 

Pel que fa a la dotació de centres d'Assistència Primària s'estima que, amb els 
existents Centre d'Higiene Rural, amb servei de metge de família, metge pediatre i 
A.T.S., es cobreixen les necessitats mínimes de la població, doncs no 
aconsegueix l'estàndard òptim xifrat en 0,385 m2 construïts / habitant. Així mateix, 
aquest Centre d'Higiene depèn del Centre de Salut comunitari de Sueca, Zona 
básica 11, pel que fa a les especialitats mèdiques i atenció d'urgències, depenent 
així mateix de l'Hospital Comarcal "La Ribera" igualment situat a Alzira.  

L'Equipament Assistencial es constitueix en la Llar del Jubilat i de l'Oficina de 
Serveis Socials. La llar del Jubilat està actualment instal·lat Plaça Constitució, 1, 
és un edifici d'una planta, ocupa un solar de 405 m2 i té una superfície construïda 
de 201 m2 i l'Oficina de Serveis Socials és municipal i les seues dependències es 
situen a l'Ajuntament. 

Altres equipaments. 

El Cementiri és de titularitat municipal. Ocupa una parcel·la de 5.500 m2, situat en 
Polígon 09 Parcel·la 89. 
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A. Marc competencial 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local (LRSAL) ha introduït importants canvis en el sistema 
d'atribució de competències dels municipis, modificant diversos preceptes de la 
Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) amb 
l'objectiu fonamental d'evitar duplicitats administratives i clarificar les 
competències i assegurar, a el mateix temps, la seua sostenibilitat financera. 
 
La Generalitat Valenciana, com la resta de les CCAA, en el substancial 
coincideixen al fonamentar les seues posicions en els següents arguments: 
• La doctrina de TC (214/1989, de 21 de desembre) segons la qual "correspon al 
legislador estatal la fixació dels principis bàsics amb vista a les competències que 
s'hagin de reconèixer a les entitats locals ... fixant al respecte unes directrius per 
dur a terme aquestes competències ... ". Així, segons el criteri de les CA, la funció 
constitucional encomanada a legislador estatal seria la de garantir els mínims 
competencials que doten de contingut i efectivitat la garantia de l'autonomia local.  
• Per a les CCAA, d'acord amb el que ells entenen que dicta la doctrina 
constitucional, la reforma de el règim local, i en particular el nou art. 25.2 LRBRL, 
es limita a reduir el mínim competencial que tant Estat com CCAA han de garantir 
en les seves normes sectorials als municipis. No obstant això, la LRSAL no 
prohibeix a les CCAA atribuir altres competències diferents de les de l'art. 25.2 
LRBRL. 
• Les lleis sectorials que van atribuir competències a les entitats locals no han 
perdut vigència com a conseqüència de l'aprovació de la norma estatal, de 
manera que aquestes competències han de seguir sent exercides en els termes 
de la norma d'atribució. L'exercici d'aquestes competències (totes les atribuïdes 
per legislació sectorial autonòmica anterior a la LRSAL), s'ha de dur a terme 
d'acord amb l'article 7.2 LRBRL, sense cap requeriment addicional. 
• Finalment, la llei permet a les entitats locals exercir altres competències diferents 
de les lleis sectorials (estatals o autonòmiques) i de les atribuïdes per delegació, i 
és en aquest cas quan ha d'acreditar el compliment dels requisits de l'article 7.4 
LRBRL. 
 
1. Competències pròpies 
 
Article 25 Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), 
modificada per l'art. 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) 
 
a. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i 
gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública 
amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació. 
b. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus 
sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a 
les zones urbanes. 
c. Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües 
residuals. 
d. Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat 
e. Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a 
persones en situació o risc d'exclusió social 
f. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis. 
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g. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. transport col·lectiu 
urbà. 
h. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 
i. Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant 
j. Protecció de la salubritat pública. 
k. Cementiris i activitats funeràries 
l. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació d'el temps lliure 
m. Promoció de la cultura i equipaments culturals 
n. Participar en la vigilància de l'acompliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar 
amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció de solars 
necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, 
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics 
d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. 
o. Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús 
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
 
Les competències pròpies dels municipis s'han d'exercir en els termes de la 
legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes (art. 25.2 LRBRL) 
 
La llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en 
l'article 33 estableix les competències dels municipis i determina en l'apartat 3: 
«3. Els municipis valencians tenen competències pròpies en les matèries 
següents: 
a. Seguretat en llocs públics 
b. Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes 
c. Protecció civil, prevenció i extinció d'incendis 
d. Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió 
d'habitatges; parcs i jardins, desenvolupament d'espais comercials urbans, 
pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals, 
excepte les pecuàries. 
e. Patrimoni històric-artístic 
f. Protecció de l'entorn 
g. Comerç local, mercats i venda no sedentària i defensa dels usuaris i 
consumidors 
h. Protecció de la salubritat pública 
i. Participació en la gestió de l'atenció primària de la salut 
j. Cementiris i serveis funeraris 
k. Prestació dels serveis socials, promoció, reinserció social i promoció de 
polítiques que permetin avançar en la igualtat efectiva d'homes i dones 
l. Subministrament d'aigua, incloent la de consum humà i enllumenat públic; 
serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, clavegueram i 
tractament d'aigües residuals. 
m. Transport públic de viatgers 
n. Activitats o instal·lacions culturals i esportives; ocupació de el temps lliure; 
turisme 
o. Participar en la programació de l'ensenyament i cooperar amb l'administració 
educativa en la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, 
intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància de l'acompliment 
de l'escolaritat obligatòria; la conservació, manteniment i vigilància dels edificis i 
recintes dels col·legis públics d'educació infantil, educació primària i educació 
especial; cooperar amb l'administració educativa en l'obtenció de solars per a la 
construcció de nous centres públics. 
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pàg. Seguretat alimentària, escorxadors, fires i proveïments 
q. Recollida i gestió d'animals vagabunds i abandonats 
r. Gestió i adjudicació de pastures 
s. Gestió i manteniment d'infraestructura i serveis comuns d'interès agrari, a través 
dels Consells Locals Agraris 
 
Serveis bàsics 
 
Article 26 Llei 7/85 (LRBRL) modificat per l'art. 1 de la LRSAL. 
a. En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja 
viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de 
població i pavimentació de les vies públiques. 
b. En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, 
biblioteca pública i tractament de residus. 
c. En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció 
civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata 
a persones amb risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i 
instal·lacions esportives d'ús públic. 
d. En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport 
col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà. 
La precitada Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana, en l'article 34 
estableix els serveis mínims obligatoris dels municipis, també recollits segons 
trams de població, sent els següents: 
a. En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja 
viària, abastament domiciliari d'aigua de consum humà, clavegueram, accés als 
nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control d'aliments i 
begudes i agència de lectura. 
b. En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parcs públics, 
biblioteca pública, mercat, tractament de residus i seguretat pública. 
c. En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció 
civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions 
esportives d'ús públic i defensa d'usuaris i consumidors, en particular, 
l'assessorament i informació en matèria de consum. 
d. En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport 
col·lectiu urbà de viatgers i protecció de l'entorn. 
Com es pot comprovar la llei valenciana de règim local amplia els serveis bàsics 
establerts per la LRBRL. 
 
2. Competències delegables 
 
Article 27.3 Llei 7/85 (LRBRL) modificat per l'art. 1 de la LRSAL. 
L'Administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes poden delegar als 
municipis, entre altres, les següents competències: 
 
a. Vigilància i control de la contaminació ambiental 
b. Protecció de el medi natural 
c. Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d'oportunitats i la 
prevenció de la violència de gènere 
d. Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la 
Comunitat Autònoma 
e. Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat 
pública de primer cicle d'educació infantil 
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f. Realització d'activitats complementàries en els centres docents 
g. Gestió d'instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat 
Autònoma o de l'Estat, amb estricta subjecció a l'abast i condicions que deriven de 
l'art. 149.1. 28 de la Constitució E. 
h. Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la Comunitat Autònoma o 
de l'Estat, incloent les situades en els centres docents quan es facin servir fora de 
l'horari lectiu 
i. Inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials. 
j. Promoció i gestió turística 
k. Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles 
públics. 
l. Liquidació i recaptació de tributs propis de la Comunitat Autònoma o de l'Estat 
m. Inscripció d'associacions, empreses o entitats en els registres administratius de 
la Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat 
n. Gestió d'oficines unificades d'informació i tramitació administrativa 
o. Cooperació amb l'Administració educativa a través dels centres associats de la 
Universitat Nacional d'Educació a Distància 
 
Assumpció per les CCAA de diverses competències delegables de l'Art. 27.3 
LRBRL (Segons disposicions transitòries 1a i 2a, i addicional 15a LRSAL) 
- Relatives a la salut: Participació en la gestió de l'atenció primària de la salut. 20% 
anual fins que s'assumeixi la titularitat completa abans de l'31/12/2018 (disposició 
transitòria 1a LRSAL) 
- Relatives a serveis socials: Serveis Socials i de promoció i reinserció social que 
no siguin l'Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció 
immediata a les persones en situació o risc d'exclusió social, fins que s'assumeixi 
la titularitat amb data 31 / 12/2015 (disposició transitòria 2a LRSAL) 
- Relatives a l'educació: Vigilància de l'acompliment de l'escolaritat obligatòria i la 
cooperació amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels 
solars necessaris per a la construcció de nous centres docents, així com la 
conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a 
centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial, fins 
que s'estableixi el sistema de finançament (Disposició Addicional 15ª LRSAL) 
No obstant això, referent a això cal fer obligada referència a el Decret Llei 4/2015, 
de 4 de setembre, de Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents derivades 
de l'aplicació de les disposicions addicional quinzena i transitòries primera i 
segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL), relatives a l'educació, 
salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
En el seu article únic s'assumeixen per la Generalitat Valenciana aquestes 
competències en els termes següents: 
1. Les competències a què es refereixen la disposició addicional quinzena i les 
disposicions transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, continuaran sent 
prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana fins que 
no siguin aprovades les normes reguladores de el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes i de les hisendes locals. 
2. Les conselleries competents per raó de la matèria d'elaborar un pla per a 
l'avaluació, reestructuració i implantació dels serveis en què es contemplin les 
condicions per al traspàs dels corresponents mitjans econòmics, materials i 
personals. 
3. Correspon a el Consell, en el marc dels disposat per les normes de el sistema 
de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals, aprovar 
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l'assumpció de la titularitat d'aquestes competències, així com les condicions per 
al traspàs dels corresponents mitjans econòmics, materials i personals. 
4. A l'efecte del que preveu l'apartat 1 d'aquest article, i en la mesura que no 
siguin aprovades les normes reguladores de el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes i de les hisendes locals, la cobertura financera necessària 
per a la gestió dels corresponents serveis no podrà suposar una major despesa 
per al conjunt de les administracions públiques implicades, i, a aquest efecte, 
l'esmentada cobertura es real 
 
3. Competències impròpies o assumides (Art. 7.4 Llei 7/85, RBRL) 
 
Una última menció mereix la regulació de l'exercici de competències diferents de 
les pròpies i de les delegades (el que comunament es coneix com a competències 
impròpies). L'article 7.4 LRBRL permet que els municipis assumeixin 
competències impròpies quan es compleixin una sèrie de requisits materials i 
procedimentals. Pel que fa als requisits de caràcter material, es fixen els següents: 
 
• No es pot posar en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda 
municipal, d'acord amb les determinacions de la legislació d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. Això pot concretar-se en no liquidar amb 
l'exercici pressupostari amb dèficit, no superar el nivell d'endeutament de el 110% 
dels recursos ordinaris i complir amb el període mitjà de pagament a proveïdors. 
• No es pot incórrer en un supòsit d'execució simultània de el mateix servei públic 
amb una altra administració pública. 
• Quant als requisits procedimentals, consisteixen en l'emissió d'informes 
necessaris, vinculants i previs en els termes següents: 
• Informe necessari i vinculant de l'Administració competent per raó de la matèria, 
en el qual s'assenyali la inexistència de duplicitats. 
• Informe necessari i vinculant de l'Administració que tingui atribuïda la tutela 
financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 
• En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de fer en els termes que 
preveu la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. 
• Competència en matèria d'emprenedors. Sol·licitada pel Servei d'Innovació i 
Projectes Emprenedors el 18 de juliol de al 2014. 
 
4. Competències autonòmiques i estatals 
 
Les competències no municipals són les estatals, definides per l'article 149 de la 
Constitució Espanyola, i les autonòmiques, definides per l'article 148 de la 
Constitució Espanyola i recollides en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 
 
5. Conclusions 
 
De l'anàlisi de el marc legislatiu i donades les característiques pròpies del municipi 
de Riola es dedueix que el seu Ajuntament té les competències necessàries per 
desenvolupar les accions previsibles dins de la present estratègia. 
 
Només si en la definició d'accions s'arriba desbordar l'ampli marc competencial 
municipal (cosa que podria passar si es plantegessin algunes accions concretes 
en els camps educatiu, sanitari o de serveis socials especialitzats, com serien la 
creació d'algun tipus de centres) serà necessari acudir a la col·laboració dels 
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corresponents organismes de la Generalitat. Aquesta situació competencial es 
contempla com una fortalesa de l'estratègia, en tant que ha de facilitar i simplificar 
la seua implementació. 
 
B. Politiques d'igualtat i gènere 

La realització d'un Pla d'Igualtat porta com a conseqüència el compromís i 
dedicació de les administracions locals en el procés de desenvolupament i gestió 
de les polítiques d'igualtat que es duguen a terme al municipi. L'Ajuntament de 
Riola va portar al ple del passat 16 de desembre de 2021 l'aprovació de l'I pla 
d'igualtat.. 
 
El procés d'elaboració del nostre I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes s'ha 
desenvolupat a través de processos participatius que han involucrat a la gran 
majoria de la població del nostre municipi. S'han seguit unes línies generals de 
treball perquè la participació haja pogut dur-se a terme de forma consensuada. 
Aquestes línies de treball es basen en els principis que fonamenten el nostre pla 
d'igualtat, així com els objectius i accions que en ell s'assenyalen. Aquests 
principis s'assenten i fonamenten la base del nostre treball, garantint que els 
objectius, àrees i accions del nostre pla d'igualtat tinguen com a finalitat la 
consecució de la igualtat real i efectiva en el nostre municipi.  
 
Els principis de treball són els que segueixen a continuació: 
 

 Perspectiva de gènere en els diferents àmbits d'actuació 
 Participació ciutadana 
 Diversitat i respecte 
 Igualtat de tracte pota totes les persones 
 Igualtat d'oportunitats 
 Accessibilitat als recursos 
 Comunicació i imatge no sexista i inclusive 
 Participació i col·laboració públic-privada 
 Coresponsabilitat en les tasques i en les cures 
 Transparència 
 Benestar social 

 
Objectiu general: 
 
Aconseguir la igualtat real, efectiva i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 
en el municipi de Riola. 
 
Objectius específics: 
 

 Detectar aspectes a millorar en matèria d’igualtat en les condicions laborals 
del 

 personal que forma l’Ajuntament de Riola. 
 Transmetre valors d’igualtat, el concepte de perspectiva de gènere i la 

sensibilització en la plantilla i en la ciutadania de tot el poble. 
 Fomentar la formació en matèria d’igualtat per a les associacions presents 

en el municipi i per a la ciutadania en general. 
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 Integrar i fomentar la participació del personal treballador i de la ciutadania 
en el procés de implantació del Pla d’Igualtat. 

 Aplicar la perspectiva de gènere a tots els aspectes de les polítiques, 
àrees, documents i decisions que es prenguen a l’ajuntament. 

 Eliminar qualsevol indici o acte de discriminació sexual o per raó de sexe. 
 Promoure en tot el veïnat la cultura d’igualtat i la consciencia de gènere. 
 Promoure en tota la plantilla la funció de la conciliació de la vida familiar i 

laboral. 
 Promoure l’apoderament de les dones del municipi, a través de formació i 
 conscienciació de la situación de vulnerabilitat de la que parteixen. 
 Fomentar la participació de la joventut en els temes d’igualtat que 

sorgisquen al municipi. 
 Previndre la violència de gènere amb la informació i formació necessàries 

al municipi. 
 Fomentar i assessorar quant a la implicació de tots els agents socials en 

l'impuls de polítiques d'igualtat en el municipi. 
 
Les mesures proposades arran del diagnòstic previ s’estructuren en 9 àrees 
d’intervenció. 
Aquestes àrees són: 
 

 
 
La calendarització del seguiment i avaluació del I Pla de Riola es realitzarà de la 
següent manera: 
 

 
 
Un segell distintiu d'aquesta Agenda 2030 és que s'aplica a tots els països, a totes 
les persones i tots els sectors de la societat, a el temps que promet prioritzar els 
drets i les necessitats dels grups més desfavorits. El seu caràcter universal respon 
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als reptes comuns i interrelacionats entre si als quals s'enfronten tots els països 
(tant desenvolupats com en vies de desenvolupament), mentre que el compromís 
de no deixar ningú enrere pretén arribar fins a les persones més desfavorides al 
generar solidaritat entre elles i els que es troben en millors circumstàncies. Millorar 
les vides d'aquelles i aquells que es troben més endarrerits és una qüestió de 
justícia social, no de caritat, a més que resulta fonamental per crear societats 
inclusives i trajectòries econòmiques sostenibles. La desigualtat perjudica a tots: 
és una amenaça per a l'estabilitat social i política, un obstacle per al creixement 
econòmic, una barrera per a l'avanç en l'eradicació de la pobresa i, des d'un punt 
de vista més general, per a la materialització dels drets humans. 
 
És important garantir que no s'excloïa del progrés als grups marginats. Les dones i 
les xiquets que es troben més endarrerides pateixen sovint múltiples desigualtats i 
formes de discriminació que es creuen entre si, com les que tenen a veure amb el 
seu gènere, edat, classe social, capacitat, raça, origen ètnic, orientació sexual, 
identitat de gènere i estatus migratori. Per tant, cal abordar els drets i les 
necessitats de les persones més desfavorides i prioritzar la seva participació en la 
implementació de l'Agenda 2030. A el mateix temps, és fonamental evitar que les 
estratègies de "no deixar ningú enrere" contribueixin a la fragmentació social i a 
l'estigmatització. Sobretot, en contextos de limitacions físiques i creixents 
desigualtats, un enfocament centrat exclusivament en els que es troben en pitjor 
situació mitjançant programes molt específics pot agreujar les tensions al voltant 
de l'assignació de recursos i contribuir a la creació d'estereotips perjudicials i 
injustícies a la determinació dels desavantatges i els privilegis, en definitiva, es 
tracta de drets d'igualtat i accessibilitat social. 
 
Una mateixa plaça o carrer no és viscuda per totes les persones de la mateixa 
manera, les característiques d'aquesta, influeixen en la forma en què les diferents 
persones o la mateixa persona en diferents moments de la seva vida gaudeixen 
aquest espai públic. No és el mateix passejar per un carrer empedrat una persona 
jove i dinàmica que una persona gran, o una persona amb cadira de rodes, o 
aquesta mateixa jove amb un cotxet de nadó. És per això que resulta necessari 
contemplar totes aquestes necessitats de manera diferenciada per aconseguir 
espais inclusius per a tothom i que l'espai públic pugui ser utilitzat per totes elles 
en igualtat de condicions. 
 
El disseny convencional de les nostres ciutats inclou biaixos de gènere que 
provoquen un impacte directe en l'experiència vital de les dones. Per això la 
incorporació de la perspectiva de gènere (PdG) al urbanisme és una qüestió 
rellevant, ja que té com a objectiu garantir una major equitat en l'ús i gaudi de 
l'espai urbà per a tothom. 
 
El urbanisme té un impacte fonamental en la vida i el benestar de les persones, en 
la mesura en què determina l'accés d'individus i grups socials a llocs d'ocupació, 
equipaments i serveis, la major o menor comoditat d'ús d'aquests, i la necessitat 
de transport per accedir-hi. D'ell depèn la configuració dels espais que determinen 
les relacions socials i l'accés als serveis de la ciutat en el dia a dia. Resulta per 
tant fonamental avaluar si des del urbanisme es té en suficient consideració 
l'acompliment de les tasques i relacions quotidianes (això és si s'afavoreixen i 
faciliten), perquè en cas contrari sorgeixen situacions de desigualtat en l'ús de 
l'espai urbà. Aquestes desigualtats afecten directament i principalment a les dones 
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pel fet que són elles les que majoritàriament segueixen acaparant les obligacions 
de la cura familiar i manteniment de la llar. 
 
Per vetllar per un ús més igualitari de la ciutat, els seus equipaments i 
infraestructures, és imprescindible incloure la seva experiència no tècnica en els 
processos de planejament, auditoria i regeneració de l'espai públic urbà, per 
aconseguir una ciutat que faciliti un ús igualitari de l'espai públic atenent a les 
necessitats quotidianes específiques de totes les persones. 
 
Encara que en l'actualitat les polítiques inclusives estan començant a aplicar-se 
dins de les noves agendes urbanes de les nostres ciutats, o al menys a tenir en 
compte. 
 
Durant molt de temps, les decisions urbanes s'han pres des d'un àmbit de tècnics, 
homes, que emparats en el caràcter tècnic del procés urbà, elevaven a la franja de 
decisió inequívoca l'aparent neutralitat de planejament urbà. La visibilització i 
implicació de les dones en aquests processos és un pas necessari i directe cap a 
una ciutat més inclusiva i integradora. En altres paraules, una ciutat que faciliti un 
ús igualitari de l'espai públic atenent a les necessitats quotidianes específiques de 
totes i tots, per redundar en benefici no només de les dones, sinó dels grups de 
població al seu càrrec (gent gran, nens i nenes, persones dependents o de 
mobilitat reduïda), que també són usuàries fonamentals de l'espai públic. 
Progressivament s'ha anat incorporant aquesta contribució de diferents visions i 
experiències, des de la implicació ciutadana, que han evidenciat la capacitat de la 
ciutadania per reflexionar sobre l'espai urbà i el model territorial, si bé han 
evidenciat que aquests processos no són suficients ni de vegades concorren en 
reeixits per la infrarepresentació de certs col·lectius, com és el cas de les dones. 
 
El dret als espais públics és un dret col·lectiu que inclou als grups més vulnerables 
i infrarepresentats, i es basa en la construcció col·lectiva de les ciutats perquè 
aquestes siguin les que desitgem, recorrent als processos de participació i inclusió 
social com a motors de canvi, com ho és sens dubte la inclusió de la perspectiva 
feminista en l'ordenació territorial, el urbanisme i el disseny de l'espai públic, que 
han evidenciat, des d'antany, els factors principals a tenir en compte en la seva 
inclusió en totes les esferes de la vida, com són en el terreny que ens escomet, 
l'impacte dels rols de gènere, de la feina no remunerat i de la divisió sexual de la 
feina en l'ús diferenciat de la ciutat per homes i dones. 
 
El procés participatiu, s'ha desenvolupat i incorporat al llarg de la diagnosi, 
evidenciant la conveniència de la incorporació de la perspectiva de gènere en el 
PUAM de Riola, més enllà d'una avaluació del seu impacte o imperatiu legal. 
 
Aquests processos comporten tant la capacitació i empoderament de les dones, 
com la visibilització d'aquestes desigualtats urbanes, per evidenciar com quines 
altres alternatives, accions, processos i iniciatives amb perspectives àmplies i 
integradores poden contribuir a mitigar o revertir aquestes desigualtats en pro 
d'una ciutat més igualitària i justa. 
 
Així el present informe permet manifestar des dels postulats de l'ODS 5, que a 
continuació es desenvolupa l'ús diferenciat de l'espai urbà entre dones i homes i la 
transversalitat des de tots els àmbits, col·locant la vida quotidiana al centre de 
planejament i l'ordenació del territori: model territorial, Espai públic, Serveis i 
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infraestructures per a la vida quotidiana, Mobilitat sostenible, Habitatge, Percepció 
de la seguretat i Representativitat i visibilitat. 
 
Objectiu 5 de l'Agenda 2030. Aconseguir la igualtat en els gèneres i donar poder 
a totes les dones i les nenes. 
 
La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó que és un dels 
fonaments essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible. 
 
S'han aconseguit alguns avenços durant les últimes dècades: més nenes estan 
escolaritzades, i s'obliga a menys nenes a el matrimoni precoç; hi ha més dones 
amb càrrecs en parlaments i en posicions de lideratge, i les lleis s'estan reformant 
per fomentar la igualtat de gènere. 
Malgrat aquests èxits, encara hi ha moltes dificultats: les lleis i les normes socials 
discriminatòries continuen sent generalitzades, les dones segueixen estant 
infrarepresentades a tots els nivells de lideratge polític, i 1 de cada 5 dones i 
nenes d'entre 15 i 49 anys afirma haver patit violència sexual o física a mans 
d'una parella íntima en un període de 12 mesos. 
 
Els efectes de la pandèmia de la COVID-19 podrien revertir els escassos èxits que 
s'han aconseguit en matèria d'igualtat de gènere i drets de les dones. El brot de 
coronavirus agreuja les desigualtats existents per a les dones i nenes a nivell 
mundial; des de la salut i l'economia, fins a la seguretat i la protecció social. 
 
Les dones tenen un paper desproporcionat en la resposta a virus, fins i tot com a 
treballadores sanitàries en primera línia i com a cuidadores a la llar. El treball de 
cures no remunerat de les dones ha augmentat de manera significativa com a 
conseqüència de el tancament de les escoles i l'augment de les necessitats de la 
gent gran. Les dones també es veuen més afectades pels efectes econòmics de la 
COVID-19, ja que treballen, de manera desproporcionada, en mercats laborals 
insegurs. A prop de el 60% de les dones treballa a l'economia informal, el que les 
exposa encara més caure en la pobresa. 
 
La pandèmia també ha conduït a un fort augment de la violència contra les dones i 
les nenes. Amb les mesures de confinament en vigor, moltes dones es troben 
atrapades a casa amb els seus abusadors, amb dificultats per accedir a serveis 
que estan patint retallades i restriccions. Les noves dades mostren que, des del 
brot de la pandèmia, la violència contra les dones i les nenes (i, especialment, la 
violència domèstica) s'ha intensificat. 
 
Les dones no només són les més afectades per aquesta pandèmia, sinó que 
també són la columna vertebral de la recuperació en les comunitats. 
Posar a les dones i les nenes en el centre de les economies donarà lloc, 
fonamentalment, a millors resultats de desenvolupament i més sostenibles per a 
tothom, donarà suport a una recuperació més ràpida i canalitzarà a el món per 
assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
Tots els plans de resposta a la COVID-19, així com tots els paquets i pressuposts 
de recursos per a la recuperació, han d'abordar els efectes en termes de gènere 
d'aquesta pandèmia. Això vol dir: 
• Incloure a les dones i a les organitzacions de dones en els plans de resposta a la 
COVID-19 i en la presa de decisions; 
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• Transformar les desigualtats en el treball de cures no remunerat en una nova 
economia de cures inclusiva que funcioni per a tothom; i 
• Dissenyar plans socioeconòmics amb un enfocament intencionat sobre les vides 
i els futurs de les dones i les nenes. 
 
ONU-Dones ha desenvolupat una resposta ràpida i específica per mitigar l'impacte 
de la crisi de la COVID-19 sobre les dones i les nenes, així com per garantir que la 
recuperació a llarg termini les beneficiï, i per a això s'ha centrat en cinc prioritats: 

1. Mitigar i reduir la violència de gènere, inclosa la violència domèstica. 
2. Promoure que la protecció social i els paquets d'estímul econòmic 
serveixin a les dones i les nenes. 
3. Fomentar que les persones donin suport i practiquin el repartiment 
equitatiu de la feina de cures. 
4. Promoure que les dones i les nenes liderin i participin en la planificació i 
la presa de decisions de la resposta a la COVID-19. 
5. Garantir que les dades i mecanismes de coordinació incloguin la 
perspectiva de gènere. 

 
La pandèmia de la COVID-19 ofereix una oportunitat per prendre mesures radicals 
i positives que compensin les desigualtats tradicionals presents en nombroses 
àrees de les vides de les dones i per construir un món més just i resilient. 
 
A continuació es descriu la problemàtica general des de la PdG identificar en els 
processos urbans la qual es pretén incidir i valorar la seva idoneïtat des de la 
perspectiva de gènere amb el present estudi, i en relació als objectius propis 
territorials, de paisatge i la seva avaluació des del impacte de gènere: 
 
1. Model de ciutat: 
La planificació urbana de la ciutat i el model de creixement han prioritzat facilitar 
les tasques productives i les activitats econòmiques, en detriment de les tasques 
reproductives i de cures de la societat que no s'han valorat ni afavorit. No tenim, 
per tant, d'una anàlisi multidisciplinari, a diferents escales i de caràcter transversal, 
previ a la presa de decisions en l'àmbit urbà. 
 
Així, i com a exemple, la incompatibilitat i llunyania de la localització entre 
l'habitatge, l'ocupació i les activitats quotidianes urbanes té com a conseqüència 
un important consum dels recursos de temps i diners, dificultant les tasques 
reproductives i de la cura. Aquestes tasques les duen a terme un percentatge 
important de les habitants de la ciutat que no estan integrades en el model 
productiu tradicional. 
 
En efecte, aquestes tasques, segons tots els estudis realitzats, les segueixen 
realitzant majoritàriament les dones. Per tant, són elles les que pateixen en major 
mesura aquesta problemàtica de el model de ciutat, el que suposa un dels 
principals obstacles perquè les dones assoleixin la seva autonomia i gaudeixin del 
seu dret a la ciutat en igualtat de condicions. 
 
2. Percepció de seguretat: 
El urbanisme recent dóna com a resultat zones d'un únic ús, amb espais amplis 
poc caracteritzats, pocs serveis i comerços i concentrats. Aquests elements 
generen més percepció d'inseguretat, de manera que aquest aspecte queda 
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vinculat inequívocament a les decisions urbanístiques i a el disseny de la ciutat i 
els seus espais públics des dels poders públics. 
 
Els estudis indiquen que en matèria de seguretat no són tan importants les 
estadístiques de denúncies policials, com la percepció subjectiva que un espai 
sigui segur o no ho sigui. Per tant, és un aspecte que s'ha de quantificar i valorar 
des de l'experiència quotidiana. 
 
Existeix evidència empírica que les dones acte limiten els seus desplaçaments, i 
per tant l'ús i accés als espais urbans, en funció de la percepció d'inseguretat. Per 
tant, aquest factor constitueix un obstacle per a l'autonomia de les dones, ja que 
eviten sortir a determinades hores o modifiquen el seu recorregut a peu pels 
espais públics. 
 
3. Espais públics i accessibilitat: 
Les persones tenen diferents necessitats en relació a l'espai urbà derivades dels 
rols de gènere que assumeixen en la seva vida quotidiana. Moltes vegades es fa 
visible a les dones només quan s'analitza l'exclusió social, la pobresa, la 
precarietat laboral, la bretxa digital o la violència de gènere. Amb això, no es 
consideren les desigualtats existents en altres àmbits quotidians que no impliquen 
situacions vulnerables, com la conciliació de la vida personal i laboral o la 
utilització diferenciada de l'espai per distinció de gènere i característiques físiques. 
 
Estadísticament, la major part de la feina de cura no remunerat és assumit per 
dones. No obstant això, hi ha hagut un increment de la participació femenina en el 
sector productiu. La duplicitat de treball remunerat i no remunerat determina les 
necessitats de les dones en relació a l'espai públic, el transport, els equipaments, 
els llocs de feina i comerç i l'habitatge. 
Les persones que no assumeixen tasques de cura fan un ús més limitat de la 
ciutat, concentrat en acudir als llocs de feina i oci en determinats horaris fixos. 
Mentre que les dones, al càrrec de les tasques de cura, es troben més 
habitualment amb els obstacles i dificultats quotidianes que presenten les ciutats, 
com són els temes d'accessibilitat. 
 
4. Mobilitat: 
Les investigacions realitzades coincideixen en un fet: les pautes de mobilitat de 
dones i homes són diferents. Les dones tenen un menor accés al cotxe i, per això, 
depenen del transport públic en major proporció que els homes, fan més 
desplaçaments amb nens / es o carregades i viatgen més fora dels horaris punta 
(en part, pel fet que moltes tenen treballs a temps parcial). El disseny de les 
infraestructures de mobilitat, fet des pautes suposadament universals, valora 
clarament els viatges laborals per sobre de qualsevol altre motiu de desplaçament. 
 
A més, encara avui, les dones són les que majoritàriament assumeixen les 
tasques de la cura, de manera que tenen més dificultats de desplaçament per 
compatibilitzar el treball remunerat amb el domèstic i es troben amb més 
limitacions d'accessibilitat en el transport públic i amb el COVID 19 estàs 
situacions han augmentat progressivament. 
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5. Habitatge: 
L'oferta residencial i les tipologies d'habitatges responen moltes vegades a 
estructures familiars tradicionals de quatre o cinc membres (parella jove amb fills), 
que no s'ajusta a moltes realitats diferents existents en l'actualitat. 
 
El disseny de l'interior dels habitatges relega l'espai per a les tasques domèstiques 
a zones secundàries o accessòries. 
Les dones, en alguns àmbits, segueixen tenint dificultats per accedir a l'habitatge 
en propietat o lloguer. 
 
Hi ha un nombre creixent de dones grans que viuen soles en habitatges no 
adaptades a les seves necessitats, que els impedeix gaudir de certa autonomia en 
un període més prolongat. 
 
6. Representativitat i senyalització urbana: 
Tradicionalment hi ha hagut una escassa representació de les dones en les 
professions vinculades a el disseny i construcció de la ciutat i en les estructures de 
govern territorial. 
 
La nomenclatura de carrers, places i edificis representatius han servit per enaltir i 
distingir a persones importants i recordar una part de la història de cada ciutat. En 
aquest camp, habitualment hi ha hagut un oblit important de el paper exercit per 
les dones en la història. 
 
Tot això ha fet que es generalitzessin determinades iconografies no igualitàries. 
Les formes més habituals i tradicionals de senyalització urbana suposen un 
impacte important en la perpetuació dels estereotips de gènere i les desigualtats 
entre dones i homes. La nostra realitat quotidiana i la forma en què utilitzem l'espai 
està reglamentada per una multitud de senyals gràfics, el significat hem anat 
interioritzant gradualment. 
 
De la mateixa manera, els espais públics segueixen envaïts d'elements publicitaris 
i anuncis amb imatges estereotipades o sexistes i llenguatge no inclusiu que no 
afavoreixen la creació d'una ciutat més igualitària. 
 
7. Participació ciutadana: 
El urbanisme i l'arquitectura han estat professions amb escassa representació 
femenina, de manera que, les dones han tingut poca capacitat d'incidir en la presa 
de decisions urbanes. No obstant això, les tasques derivades de la feina 
reproductiu han provocat que les dones siguin les màximes usuàries i 
coneixedores dels espais quotidians. Per això, la seva participació i experiència és 
imprescindible en aquest camp. 
  
Encara hi ha obstacles per a la participació real de dones en els processos 
participatius de la ciutadania, producte de la divisió sexual de la feina a la llar, la 
manca de temps per superposició d'activitats i la desconfiança pròpia a saber de 
temes urbans. 
 
C. Politiques d'accessibilitat. 
 
Durant molt de temps el concepte d'accessibilitat feia referència únicament a les 
millores en els entorns físics (eliminació de barreres arquitectòniques). Aquest 
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concepte ha evolucionat i actualment s'entén per accessibilitat un extens conjunt 
de mesures molt diverses que s'han de tenir en compte en l'elaboració de les 
estratègies polítiques o socials, de manera que l'accessibilitat sigui universal o 
integral. 
 
Aquesta idea d'accessibilitat universal vol dir que un entorn és plenament 
accessible quan tots els camins d'aquest entorn són accessibles, de manera que 
una persona amb discapacitat no vegi interrompuda o dificultada la realització de 
les seves activitats perquè un dels camins, un entorn o espai, no és accessible i 
no li permet avançar en el seu recorregut de forma autònoma. 

 
La regulació sobre accessibilitat es conté bàsicament en el Reial Decret Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de 
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i en les normes 
que la desenvolupen, on es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat en 
cadascun dels seus àmbits d'intervenció: telecomunicacions i societat de la 
informació, espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació, transports, 
béns i serveis a disposició el públic i relacions amb les administracions públiques. 
 
El desenvolupament de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social en matèria d'accessibilitat conté les següents normes en 
què es determinen les condicions bàsiques d'accessibilitat, les que estableixen 
uns mateixos nivells d'igualtat d'oportunitats a totes les persones amb discapacitat 
i, mesures concretes per prevenir o suprimir discriminacions i per compensar 
desavantatges o dificultats. Contemplen disposicions sobre: accessibilitat dels 
edificis i entorns, dels instruments, equips i tecnologies, i dels béns i productes 
utilitzats en el sector o àrea; condicions més favorables en l'accés, participació i 
utilització dels recursos, els suports complementaris econòmics, tecnològics o 
especialitzats. Inclouen plans d'execució gradual i estan dissenyades en funció 
dels diferents tipus i graus de discapacitat. 
 
• Llei per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els 
mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat 
auditiva i sordcegues. Pretén donar resposta a la necessitat de comunicació de les 
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, que viuen dins d'una 
societat majoritàriament oient i que, per la seva integració, han de superar les 
barreres de comunicació que són moltes vegades invisibles per als ulls de les 
persones sense discapacitat auditiva. En la Llei 27/2007 regeix el principi de 
llibertat d'elecció en la forma de comunicació per part de les persones sordes, 
qualsevol que sigui la seva discapacitat auditiva i, sordcegues, de manera que es 
reconeix i regula de manera diferenciada el coneixement, aprenentatge i ús de la 



1. ANÀLISI DE L'ÀREA URBANA 

 

16 

llengua de signes espanyola, així com dels mitjans de suport a la comunicació 
oral. 
 
• Condicions d'accessibilitat i no discriminació en les relacions amb l'Administració 
General de l'Estat. Condicions que han de presentar, respecte de les persones 
amb discapacitat, les Oficines d'Atenció a la Ciutadania, impresos i qualsevol altre 
mitjà que l'AGE dedica específicament i en l'àmbit de les seves competències a 
les relacions amb la ciutadania i estan regulades per Reial Decret 366 / 2007. Les 
especificacions i característiques tècniques concretes per a l'aplicació d'aquesta 
norma es recullen en una Ordre de desenvolupament. 
 
• Condicions d'accessibilitat i no discriminació en espais públics i edificacions. Per 
garantir a totes les persones la utilització no discriminatòria, independent i segura 
dels edificis i els espais públics urbanitzats, per tal de fer efectiva la igualtat 
d'oportunitats i l'accessibilitat universal. Es troben recollides en el Reial Decret 
505/2007, que ha estat desenvolupat per Ordre 561/2010 de el Ministeri 
d'Habitatge. 
• Condicions d'accessibilitat i no discriminació en la societat de la informació. Per a 
l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis 
relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social. 
S'apliquen a les administracions públiques, les empreses operadores de 
telecomunicacions, les prestadores de serveis de la societat de la informació i les 
titulars de mitjans de comunicació social i es regulen en el Reial Decret 1494/2007 
que aprova el Reglament específic. Posteriorment modificada per Reial Decret 
1276/2011, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de 
les persones amb discapacitat. 
 
• Condicions d'accessibilitat i no discriminació en mitjans de transport. Les han de 
complir els modes de transport ferroviari, marítim, aeri, per carretera, amb autobús 
urbà i suburbà, ferrocarril metropolità, taxi i serveis de transport especial. La 
regulació es refereix a el material mòbil i també als edificis i instal·lacions implicats 
en l'activitat dels mitjans de transport i es troba en el Reial Decret 1544/2007. 
Aquesta norma ha resultat modificada per Reial Decret 1276/2011, d'adaptació 
normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb 
discapacitat. 
 
• Procediment de vot accessible. Facilita a les persones amb discapacitat visual 
l'exercici de el dret de sufragi. El Reial Decret 1612/2007 regula el procediment de 
vot accessible aplicable als processos electorals per permetre la identificació de 
l'opció de vot per les persones cegues o amb discapacitat visual greu, amb 
autonomia i plena garantia per al secret de sufragi. Una Ordre en desplegament 
de la norma anterior regula el procediment sobre la comunicació de la utilització 
de procediment de vot accessible i la Informació sobre les candidatures. Per mitjà 
de Reial Decret 422/2011 s'aprova el reglament amb les condicions bàsiques 
d'accessibilitat. 
 
L'INE realitza enquestes sobre discapacitats i són operacions estadístiques en 
forma de macro-enquestes que donen resposta a la demanda d'aquesta 
informació per part de les administracions públiques i de nombrosos usuaris, en 
particular organitzacions no governamentals. Aquestes enquestes cobreixen bona 
part de les necessitats d'informació sobre els fenòmens de la discapacitat, la 
dependència, l'envelliment de la població i l'estat de salut de la població resident a 
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Espanya. S'han realitzat tres macro-enquestes: l'Enquesta sobre discapacitats, 
deficiències i minusvalideses el 1986, l'Enquesta sobre discapacitats, deficiències i 
estat de salut en 1999 i l'Enquesta de discapacitat, autonomia personal i 
situacions de dependència en 2008. Les metodologies segueixen les 
recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, i en particular les 
classificacions internacionals vigents en l'any de realització de cada enquesta. 
En definitiva, només hi ha macro-enquestes realitzades per l'INE però a més 
d'exercicis molt antics i molt generals, no hi ha sectoritzacions ni per territori ni per 
capacitats. 
 
D. Politiques de desenvolupament sostenible  

El Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible s'ajusta al “Pacte de les Alcaldies 
pel Clima i l'Energia” de la Unió Europea. El Pacte de les Alcaldies pel Clima i 
l'Energia compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris 
de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per mitjà d'actuacions 
de mitigació relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies 
renovables, així com definir les actuacions d'adaptació que ens porten a 
aconseguir l'objectiu desitjat 
 
Hui dia la transició cap a una economia energètica baixa en carboni a les ciutats 
es considera un pas fonamental per a contrarestar el calfament global que està 
afectant de manera important la vida en el nostre planeta. Les conseqüències 
d'aquest fenomen són impactants, sequeres, fam, pobresa, fenòmens 
meteorològics més perillosos, canvi dels ecosistemes, etc. pel que és necessària 
una participació activa de tots els ciutadans per a frenar els seus efectes i 
preservar el medi ambient. 
 
El Pacte dels Alcaldes és una iniciativa promoguda l'any 2008 per la Comissió 
Europea, concretament per la Direcció General de l'Energia, oberta a totes les 
ciutats i municipis en per a generar una xarxa permanent d'intercanvi de bones 
pràctiques per a millorar l'eficiència energètica en l'entorn urbà, amb l'objectiu de 
convertir les ciutats en llocs descarbonitzats i resistents, en els quals els ciutadans 
puguen accedir a fonts d'energies segures sostenibles i assequibles. 
 
El Pacte dels Alcaldes suposava a les ciutats signants acollir-se al denominat 
“Objectiu 20/20/20” que consistia a augmentar l'eficiència energètica en un 20%, 
augmentar l'ús d'energia provinent de fonts renovables en un altre 20% i reduir les 
emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, GEI, en 20% en 2020. 
 
En 2014 es va llançar a nivell europeu una altra iniciativa, la “Mayors Adapt”, que 
es basava en el mateix model de gestió pública, mitjançant la qual es fomentava 
que les ciutats assumiren compromisos polítics i prengueren decisions per a 
anticipar-se a l'efecte del canvi climàtic. L'any 2015, a partir de l'èxit de les 
iniciatives anteriors, es va presentar el nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i 
l'Energia–PACES- amb l'objectiu de contribuir a la mitigació del canvi climàtic per 
a limitar el fenomen del calfament global. 
 
El nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia és una eina que pretén acostar els 
objectius energètics marcats per Europa als municipis europeus. Per això els 
municipis signants es comprometen a: 

• Reduir les emissions de CO2 almenys, un 40 % en 2030. 
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• Augmentar l’eficiència energètica un 27%.
• Augmentar l’ús de fonts d’energia renovables un 27%
• Elaborar un Inventari d’Emissions de Referència.
• Realitzar una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi
climàtic. 
• Presentar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PACES) en
un termini de dos anys a partir de la signatura oficial del Pacte. 
• Presentar un informe de seguiment almenys cada dos anys.
• Adoptar un enfocament integral per a augmentar la seua resiliència per a
l’adaptació a l’impacte del canvi climàtic 

Amb l'objectiu de donar suport als Ajuntaments en àmbit local a la implantació i 
desenvolupament del Pacte d'Alcalde pel Cima i l'Energia, la Diputació Provincial 
de València va aprovar al ple del passat 16 de febrer de 2016 l'acord amb la 
Direcció General d'Energia de la Comissió Europea, per a establir-se com a 
coordinador territorial del pacte dels Alcaldes a la Província de València 
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1.1 Anàlisi físic, territorial i de l'entorn urbà        

1.2 Anàlisi demogràfica i social 
1.3 Anàlisi econòmica 
1.4 Anàlisi de les infraestructures públiques i els 
recursos existents 

1.5 Anàlisi mediambiental i energètic    
1.6 Anàlisi educatiu, sociocultural i esportiu  
1.7 Anàlisi de les polítiques públiques existents en 
matèria d'igualtat, accessibilitat i desenvolupament 
sostenible 

1.8 ANÀLISI D'INSTRUMENTS DE 
PLANIFICACIÓ EXISTENTS 

A. Instruments d'ordre supramunicipals 

A més del planejament municipal, general i detallat, hi ha documents de 
caràcter supramunicipal les determinacions afecten el municipi de Riola. 
Part d'aquests documents es troben aprovats definitivament mentre que 
altres estan tramitant la seva avaluació ambiental. Les determinacions 
contingudes en els dos tipus de documents han de ser tingudes en compte 
en el PUAM.  

Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 

L'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, regulada pels articles 15 
i següents de la LOTUP, és l'instrument que estableix els objectius, metes, 
principis i directrius per a l'ordenació del territori de la nostra comunitat 
autònoma. És un instrument de dinamització territorial, que identifica i 
analitza les oportunitats que ofereix el territori de la Comunitat Valenciana i 
desenvolupa un conjunt de propostes i directrius per al seu aprofitament, 
des de la compatibilització de el desenvolupament econòmic amb la 
conservació i millora dels valors ambientals, paisatgístics i culturals del 
territori. 

L'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana ha estat aprovada pel 
Decret 1/2011, de 13 de gener, de Consell. Les directrius d'ordenació del 
territori que incorpora la mateixa "són vinculants per al conjunt de les 
administracions públiques amb àmbit competencial a la Comunitat 
Valenciana "(article 1.2 d'aquest Decret)". 
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Riola pertany a l'Àrea Funcional de la Ribera del Xúquer que comprèn 32 
municipis de les Comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa 
 
Plans d'acció territorial sectorials 
 
Actualment hi ha diversos plans sectorials vigents a la Comunitat 
Valenciana, entre aquests plans estan: 
 

 
 
Respecte al PATFOR: Delimita una zona de terrenys forestals al voltant del 
riu Xúquer en l'Assut de Riola.  
 

 

Pla sectorial Sector Caràcter Ámbit
Pla d'Acció Territorial Forestal Ordenació del territori Pla d'Acció

de la Comunitat Valenciana forestal de la Comunitat Territorial CV

(PATFOR) Valenciana sectorial

Pla d'acció territorial Recull les zones amb Pla d'Acció

sobre Prevenció de l'Risc diferents graus de Territorial CV

d'inundació a la Comunitat risc d'inundació en sectorial

Valenciana (PATRICOVA) tota la Comunitat Valenciana
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Respecte al PATRICOVA: Determina totes les zones de risc que estan 
situades en el Terme de Riola per la proximitat del riu Xúquer.  
 

 
 
 
Altres plans de caràcter territorial. 
 
Altres plans i documents d'ordenació d'àmbit superior al municipal que 
estan en vigor són: 
 Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, 

aprovat mitjançant el Decret 197/2003, de 3 d'octubre, de Consell de 
la Generalitat, pel qual s'aprova el II Pla director de Sanejament i 
Depuració de la Comunitat Valenciana. 

 
Aquest Pla regula l'aigua, recursos hídrics, infraestructura associada, tant 
de subministrament com de depuració, en aplicació de la Directiva marc 
d'Aigües 91/171 / CEE. 
 
 Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, PIRCV, aprovat 

per Decret 81/2013, de 21 de juny, de Govern Valencià. 
 
D'acord a aquest Pla, el municipi de Riola està en el Pla Zonal V, Àrea de 
gestió V4. Gestiona els residus domèstics de la Ribera i la Valldigna 
garantint el màxim respecte al medi ambient, a la salut de les persones i 
optimitzant els costs de gestió al màxim 
 
 Pla Especial enfront del Risc Sísmic a la Comunitat Valenciana, 

aprovat per Decret 44/2011, de 29 d'abril, del Consell, pel qual 
s'aprova el Pla Especial enfront del Risc Sísmic a la Comunitat 
Valenciana. 
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 Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer, aprovat pel Reial Decret 

1664/1998, de 24 de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics 
de conca. 

El Consell de Ministres, en la reunió de el dia 8 de gener de 2016, ha 
aprovat el Pla Hidrològic de conca de la Demarcació del Xúquer 2015-
2021, mitjançant el Reial Decret 1/2016, de 8 de gener. el contingut de el 
nou Pla Hidrològic de conca és l'establert en l'article 42 de el text refós de 
la Llei d'Aigües i l'article 81 del Reglament de la planificació hidrològica. 
 
El Pla Hidrològic de conca és un document pel qual s'estableix una 
ordenació dels usos de l'aigua, en l'àmbit d'una conca, per a un període 
determinat. Defineix les línies mestres per als usos i aprofitaments de 
l'aigua, i fixar les grans orientacions, directrius i prioritats per tal 
d'aconseguir una gestió global i equilibrada de el recurs. 
 
Aquest pla estableix, entre altres considerants: 
 Perímetres de protecció amb un cercle de radi 300 metres al voltant 

de les captacions d'aigua potable si no hi ha estudis específics. 
 Mesures de protecció contra les inundacions: Pla de Gestió del risc 

d'inundació de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer per al període 
2015-2021. Afectant aquest risc d'inundació i la zona de flux 
preferent a l'àmbit d'aquesta modificació, tal com es descriu en els 
apartats de l'anàlisi mediambiental. 

 
B. Planificació municipal 

El planejament vigent al municipi de Riola és el Pla General aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme el 10/04/2006. No 
obstant no entra en vigor fins la seua publicació en el DOCV el 06/02/2007. 
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Les modificacions i els documents de planejament desenvolupats amb 
posterioritat a l'aprovació de el pla general, són els següents: 

 
 
Dins el nucli urbà del municipi (CAN), i tenint en compte l'evolució històrica 
del mateix, s'han classificat un grup d'edificis com a protegits, perquè els 
consideren d'interès per a manteniment de la memòria històrica del lloc. La 
classificació establerta seguint les determinacions definides al Títol Tercer, 
Capítol Tercer, Secció Segona, art.3.18 al 3.23, de les N.N.U.U., ha estat 
les següents: 
 
- Protecció 1 (P.1): En aquest grup s'hi han inclòs l'Església Parroquial (del 
1.763) amb la seva Torre campanar (del 1.882) i el Molí Fora. Tots dos 
edificis són dues tipologies úniques al Municipi amb un clar interès històric. 
D'una banda, l'Església Parroquial com a exemple d'arquitectura religiosa 
del segle XVIII, que encara ha tingut modificacions posteriors, conserva la 
seva estructura inicial. Arquitectònicament respon a un barroc sobri, mentre 
que tant la decoració general del seu interior com el retaule de l'altar major 
són de tall neoclàssic. D'altra banda, el Molí Fora, com a exemple d'una 
arquitectura sobre el sistema de sèquies del municipi, que aprofita el 
potencial de l'aigua incorporant-lo al seu ús. 
 
- Protecció 2 (P.2): S'han inclòs dins d'aquest grup una sèrie d'edificis que 
mantenen l'estructura compositiva, tant a les façanes com a la distribució 
interior, sent els següents: 

o C/Ample nº6 
o C/Cavallers nº19 
o Plaça Mestre Sant Francesc nº6 
o Plaça Mestre Sant Francesc nº13 
o C/Ausias March nº38 
o C/Sant Cristofol nº37 
o C/Lluís Martí nº3 

Responen majoritàriament a habitatges realitzats en dues plantes sobre 
rasant, realitzades en estructura de murs de càrrega, de dues o tres crugies 
amb pati posterior i cobertes amb coberta inclinada a dues aigües. Se 
situen en planta baixa les dependències principals de l'habitatge i en planta 
alta, es distribueixen habitacions recaients a la façana i la resta com a 
cambra. L'escala d'accés a la planta pis es col·loca a la segona crugia. 
 
- Protecció 3 (P.3): S'inclouen en aquest nivell les següents edificacions 

o C/Ample nº5 
o C/Ample nº12 
o C/Ample nº16 
o C/Ample nº43 
o C/Cavallers nº9 
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o C/Cavallers nº12
o Plaça País València nº9
o Plaça País València nº10
o Plaça Mestre Sant Francesc nº16
o C/Ausias March nº2
o C/Ausias March nº13
o Plaça Església nº4
o C/Sant Cristofol nº2
o C/Sant Cristofol nº9
o C/Sant Cristofol nº11
o C/Sant Cristofol nº17
o C/Sant Cristofol nº19
o C/Sant Cristofol nº39
o C/Sant Roc nº4
o C/Sant Roc nº6
o C/Sant Roc nº8
o C/Sant Salvador nº1
o C/Lluís Martí nº8
o C/Lluís Martí nº9

El grup d'edificis que s'han inclòs en aquest nivell de protecció conserva, 
totalment o parcialment, l'esquema compositiu de la façana original, encara 
que a l'interior s'han dut a terme obres de manteniment que n'han modificat 
l'estructura inicial. 

D'altra banda, al Terme Municipal s'inclouen alguns elements arquitectònics 
com a protegits, amb nivell de protecció 3 (protecció ambiental), atès el seu 
interès com a elements d'enginyeria civil i hidràulica, en particular: 

- Sèquia major, amb els seus corresponents sistemes de cans i 
comportes. P.3 
- Pont sobre el Riu Xúquer a la carretera Sueca-Riola, VV-1101 . P.3 
- Entorn de l'Assut. P.3 
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A. Identificació inicial dels desafiaments i problemes urbans 

Para la identificació inicial de problemes s'han tingut en compte l’anàlisi, els 
estudis, plans i instruments previs del municipi de Riola, així com els seus 
processos de participació realitzats amb anterioritat i les reunions amb les 
diferents àrees de l’Ajuntament (enfocament d'integració horitzontal). S'ha comptat 
també amb la participació ciutadana i dels principals agents econòmics, socials i 
institucionals de Riola el procés de participació obert per a aquesta estratègia. 

Els problemes urbans del municipi giren al voltant de quatre àrees principals: 
l’espai urbà, els recursos naturals de l'entorn urbà i la mobilitat, el 
desenvolupament social i  l’economia local.  

Problema 1: Pèrdua de caràcter de l’entorn urbá 

Hi ha problemes en l’entorn urbá, lligats a la degradació de l'espai públic, sobretot 
a les zones de vora del riu Xúquer i la vora urbana en general per manca 
d'inversió, el declivi comercial, l'envelliment de la població i la pèrdua de població 

ODS 1 Es un Municipi sempre s´ha dit de jornalers i com es sabut la 

gent de camp no te sous elevats, nivell de renta baix.

ODS 2 Alimentacio diari dels menuts

ODS 3 Envelliment de la población

ODS 4 Pensé que hi ha un baix rendiment academic, perque solen 

haber pocs xiquets que destaquen amb els estudies

ODS 5 Abolir la discriminació sexista

ODS 7 Vivendes més envellidas. Aïllament no és suficient, la qual cosa 

repercuteix en eficiència energética

ODS 8 Atur y precarietat laboral i comercial (Autònoms)

ODS 9 Faltaría un poligom industrial, per a poder reunir totes las 

empreses que hi ha al poble

ODS 10 Desigualtats laborals al ser un poble menut

ODS 11 Incrementar la energía solar: Punts de recarrega i plaques 

solars

ODS 6 Problemes en els abocaments

Evitar usar els inodors com papeleres.

Evitar abocaments indeguts al riu

ODS 12 Riola es una población agrícola pobra.

ODS 13 Plans de control de vertits al Riu,t extra plastics i deixalles

ODS 15 Nous abocaments:

Zona assut. Residus construcción i generals

Zona riu.

ODS 16

ODS 17

• Rent baixes. Politiques ayudes

• Alimentació menuts si no van a l´escola no tenen menjar/ 

Ajudes de les Treballadores Socials

• Envelliment

• Manca de profesors de reforç

Energies renovables. Ajuntament/particulars

• Abocaments/inodors com propuestes i abocaments indeguts 

al riu.      -• Campanya de policía y concienciación

• Escrements del gossos

• Abocaments incontrolats

• Zones degradats (Assut)/ punts d´interes
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resident. El cotxe ocupa una part molt principal de la secció del carrer i els 
problemes de contaminació i d'accessibilitat creixen. 

Una part important del parc immobiliari té una edat superior a 50 anys i necessita 
ser rehabilitat de forma integral, però, els recursos disponibles són tan escassos 
com la capacitat gestora dels agents implicats. Els components paisatgistics 
urbans del poble han de ser posats en valor. En definitiva, fer d'aquest entorn un 
espai més útil i valuós per a residents, visitants, propietaris de negocis, ..., com un 
lloc ideal per treballar, comprar, jugar, viure i aprendre. Quan parlem de Riola s'ha 
d'entendre com un centre cultural i social, molt més que només un poble sols 
agricola. 

 

Problema 2. Dinàmiques de mobilitat fràgil i augment de l'consum de 
recursos 

Les dinàmiques actuals de mobilitat no segueixen criteris de sostenibilitat. La gran 
majoria dels desplaçaments a Riola es realitza en vehicles privats. El transport 
públic o la bicicleta s'utilitzen molt poc. La problemàtica de la mobilitat a Riola  la 
'genera l'excessiva especialització funcional dels diferents àmbits de la Comarca 
(manca de complexitat en els cascos urbans), qüestió que obliga a realitzar 
múltiples desplaçaments per accedir a la feina o els serveis. Aquesta dependència 
gairebé exclusiva respecte al vehicle privat motoritzat en l'àmbit dels 
desplaçaments interurbans està relacionada amb la situació actual de les diferents 
xarxes, infraestructures i serveis de transport existents que no fan possible 
alternatives de desplaçament eficients davant el vehicle privat motoritzat en el 
territori de la Ribera. Quant als desplaçaments urbans l'ús de el vehicle privat està 
més relacionat amb hàbits i costums adquirits per qüestions socioculturals. 

L'escassa o nul·la existència d'infraestructura ciclista i de vianants, les mancançes 
d’accessibilitat en el medi urbà per l’eliminació de barreres arquitectoniques, la 
debilitat d'un transport públic poc eficient, l'envelliment de la població, la topografia 
i les carreteres existents, fomenten l'ús del cotxe i les motocicletes en una 
infraestructura viària, als efectes, insuficientment dimensionada (en la major part 
dels casos, traçada quan les exigències en matèria de mobilitat al poble, eren molt 
diferents). 

A més, el consum d'energia elèctrica (kWh) anual de parc edificatori en general i 
en les instal·lacions públiques en particular s'ha disparat. Principalment pel 
notable increment dels punts de consum, la poca qualificació de les envoltants 
tèrmiques, la manca de manteniment i una gestió manifestament millorable. 
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El abocaments incopntrolats i les deixalles per zones de valor natrual com el riu 
Xúquer i el seu entorn, el consum execesiu del plastic i deixalles i la manca de 
conciencia de la població en general de la replegada selectiva de residus. 

 

Problema 3: Població en risc d'exclusió i despoblament 

Els grups i col·lectius socials que s'identifiquen en risc d'exclusió social són: gent 
gran, persones amb discapacitat o dependència i grups d'immigrants. Dins 
d'aquests grups, les dones es veuen afectades amb major intensitat que els 
homes. 

La població de Riola és una població envellida. L'índex d'envelliment, que mostra 
la relació en percentatge entre les persones majors de 64 anys amb els menors de 
16, se situa en 126,09 %, davant el valor mitjà de la província de València en 
119,6 % i el d'Espanya que és 112%. Les altes xifres d'envelliment de la població 
dificulten la penetració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
llastrant les oportunitats de creació de nous motors de desenvolupament que 
puguen revertir en la disminució del risc d'exclusió que aguaita no només a la gent 
gran sinó també als immigrants, aturats de llarga durada i persones joves 
escassament formades, especialment en el cas de les dones. 

Problema 4. Escàs dinamisme i capacitat per retenir gent jove 

Amb una economia basada en una agricultura en decadencia i una limitada base 
industrial generadora de valor afegit, Riola s'enfronta a un repte en matèria de 
dinamització econòmica i d'atracció i retenció de capital humà. La manca 
d'oportunitats laborals en Riola augmenta la migració de talent i la manca de 
dinamisme de la mateixa, ja que va perdent la seua capacitat per atraure gent 
jove. 

Les empreses es caracteritzen pel seu caràcter tradicional, pel que estan 
necessitades d'innovació i dinamisme empresarial. L'ocupació és de mala qualitat i 
hi ha poques oportunitats de mobilitat en el mateix. La taxa d'atur de Riola és d'un 
18,49%, dos punts per damunt de la taxa d'atur nacional (16,00%). Pel que fa a la 
comparativa entre la taxa d'atur en dones amb la taxa d'atur total, es percep un 
clar desequilibri, 7,20 punts per d'alt, com a conseqüència, entre molts altres 
factors, de la recerca per part de la dona i d'una major qualificació. 

El comerç actual està en declive, a més cal un comerç de qualitat i que ha perdut 
la seua capacitat de competir en el entorn actual de l’area d’influencia de Sueca i 
Alzira, per les grans superficies. 

 

  



2. PROBLEMES I REPTES 

 

4 

B. Identificació de reptes 

Els problemes urbans detectats i el diagnòstic de la situació de l'àrea urbana, amb 
les seues debilitats i oportunitats donen peu a la definició dels reptes de Riola, que 
s'estructuren per assolir un veritable desenvolupament urbà d'un poble intel·ligent, 
sostenible i integrador.  

Mentre pareix més sencill identificar i definir els problemes d'un poble, no sempre 
resulta fàcil entendre i formular els reptes als quals s'enfronta un territori. Un repte 
és una "tasca o situació que posa a prova les habilitats d'algú". Encara que el 
terme repte s'utilitza sovint com a sinònim de "problema", en realitat un problema 
només es converteix en un repte quan es reformula en una tasca de més o menys 
envergadura. El mateix problema pot presentar diferents reptes; així com un repte 
pot estar vinculat a diversos problemes. 

Per a l’Agenda 2030, les zones urbanes han de plantejar-se com van a fer front 
als reptes rellevants que determinaran el seu futur a mitjà i llarg termini. Per a 
això, han de partir de les característiques del seu entorn i d'una adequada 
identificació dels seus problemes. A continuació i en funció de la visió del poble 
s'acotaran els reptes i es dissenyaran els objectius generals i especifics del Plá 
Urbà d’Actuacions Municipals 2030 (PUAM) amb les línies d'actuació concretes 
per afrontar els reptes amb èxit. 

La contribució dels ciutadans i ciutadanes, amb els agents socials i institucionals 
ha estat clau per a la priorització de reptes a abordar, que es proposen al voltant 
de les quatre àrees principals: l’espai urbà, els recursos naturals de l'entorn urbà i 
la mobilitat, el desenvolupament social i  l’economia local, més la incorporació de 
temes estructurals com son la bretxa digital, així com la Governança. 

Reto.1 Millora Medi Urbà 

- Foment de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, especialment en 
l'accessibilitat universal 
- Impuls d’un poble multiserveis 
- Millora de la xarxa de espais verds, dissenyat per una infraestructura verda i 
blava 
 

Reto.2 Entorns urbans energèticament responsables 

- Promoció de les estratègies de baixes emissions de carboni i la gestió òptima 
dels recursos naturals (aigua, sòl i energia) 
-Millora de l'eficiència energètica de les dotacions i serveis públics 
-Millora de l'envolvent en el teixit residencial molt antic en criteris d'eficiència 
energètica  
 
Reto.3 Caminar cap una economia circular 

- Control d'abocaments indeguts  
- Millora de la gestió selectiva dels residus 
- Autoaproveïment a escala local 
 

Reto.4 Mobilitat urbana sostenible 

- Reducció de l'trànsit motoritzat i foment dels desplaçaments a peu i en bicicleta 
- Promoció d'un transport públic sostenible i eficient 
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Reto.5 Integració de la xarxa innovadora social 

- Impuls de la inclusió social de grups marginats, sobretot gent gran i en especial 
les dones. 
- Foment d'una autonomia més gran dels grups depenents o de mobilitat reduïda. 
- Millora de la cohesio social com a mesura de la interacció social: equitat i 
benestar. 
 

Reto.6 Formació i ocupació 

- Impuls de la formació i qualificació dels ciutadans i ciutadanes com a estímul per 
al progrés econòmic i social 
- Determinació de l'activitat comercial i empresarial, foment de clústers 
d'especialització agroalimentària 
 

Reto.7 Gestió de la governança intel·ligent 

- Reforç de la gestió eficient i de la transparència en les activitats i serveis 
administratius municipals 
- Millora de la xarxa de comunicacions i accés a la informació 
 
 

 
 

 

C. Indicadors de sostebilitat 

El Pla Urbà d'Accions Municipals (d’ara en davant, PUAM) s’ha d’entendre 
com un document estratègic. La dinàmica actual en la gestió municipal, que 
no contempla habitualment processos de planificació estratègica, pot 
presentar-se com un punt de feblesa de partida per a la implantació 
efectiva i eficient d’aquesta figura de planificació. 
 
Altre aspecte a tindre en compte, és la difícil assumpció de compromisos 
d’execució d’actuacions en un període de temps determinat per part de 
l’Ajuntament, ja que, sovint, aquestes actuacions comporten la necessitat 
de finançament extern (parcialment o total) i no compromès amb 
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administracions de rang superior. Açò provoca inseguretat respecte a la 
disponibilitat de recursos financers futurs. 
 
Per això, una de les coses per fer operant el treball de planificació 
municipal és la de coordinació que ha de cercar l’Ajuntament amb la resta 
d’administracions públiques implicades, perquè es poden produir situacions 
externes a la pròpia dinàmica local que poden condicionar el model de 
ciutat dissenyat i interferir en aquest treball de planificació. 
 
Una manera adequada de diagnosticar l'estat actual i reconèixer 
l’assoliment de la implantació d’un sistema evolutiu, és a dir, d’un programa 
d’actuacions, i en especial amb un determinat model de sostenibilitat, és 
realitzant un seguiment d’aspectes que es desitja potenciar o aconseguir.  
 
Els indicadors són els instruments adequats per a açò. Aquests 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. 
 
Els indicadors permeten, per una banda, determinar en quina proporció 
s’han tirat endavant les actuacions que es proposen en el Pla. Si aquests 
indicadors avancen amb la tendència desitjada vol dir que els responsables 
de les actuacions estan realitzant les tasques que tenen encomanades. I 
per altra, els indicadors fan referència al grau d’acompliment dels objectius 
del PUAM, és a dir, si el sistema s’apropa als resultats que es pretenen 
assolir amb el pla. Si aquests indicadors avancen en la tendència desitjada 
vol dir que les mesures recollides en el pla eren les correctes per assolir els 
resultats esperats. 
 
Com en qualsevol procés evolutiu, el factor temps resulta determinant per a 
descriure el seu comportament. Quantificar l’instant no explica aquest 
procés. Es necessari la lectura del mateix en diferents instants per a 
constatar les tendències o valorar els resultats en un termini determinat i 
comprovar el grau de compliment d’uns objectius establerts i, poder 
extrapolar, si escau, el seu comportament per al termini de deu anys. 
L’avaluació temporal dels resultats es realitzarà comparant el valor de cada 
indicador obtingut (Escenari temporal) amb periodicitat anual o a la revisió 
del Pla amb l’indicador objectiu (Escenari desitjat).  
 
Com a punt de partida s’incorpora el valor actual de cadascun dels 
indicadors. També s’indica per a cada indicador la font de les dades 
d’origen per a obtenir les dades necessàries i la metodologia de càlcul 
corresponent per tal de facilitar la revisió comparada dels resultats. 
 
Al PUAM el seguiment dels resultats adquireix una funció intervencionista 
clara, dirigida a constatar el grau d’acostament a la sostenibilitat desitjada 
per realitzar les correccions pertinents en funció del grau d’adequació. 
Quan més intens siga el seguiment dels paràmetres, major serà la 
capacitat d’intervenció. 
 
A continuació es presenten el conjunt d’indicadors de seguiment objectius 
que serviran per avaluar i diagnosticar la situació actual i el resultats de les 
mesures establertes 



INDICADORS ASSOCIATS
2021



 



EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

Ind01. SUPERFÍCIE ARTIFICIAL PER HABITANT 

Objectiu 

L'objectiu és conèixer la proporció del sòl artificial que s'ha generat a causa de les 
accions antròpiques, en relació amb els habitants existents al municipi, per demostrar 
el consum de sòl entre els diferents períodes de temps i l'afecció de l'entorn. 

Definició/Descripció 

La superfície artificial fa referència a tot aquell sòl que hagi estat alterat respecte de la 
seva situació i aspecte original per tal de ser adequat per a l'habitabilitat o el seu ús 
per part de persones. 

En aquests darrers anys els processos d'urbanització han augmentat. En alguns 
casos, aquest creixement no correspon a una demanda real del sòl, degut a l'augment 
de la població, sinó a un model de població dispersa. Per això cal comprovar que la 
demanda real del sòl es correspon amb el creixement de la població i no que sigui per 
una inadequada gestió de l'espai disponible. Això produeix una sèrie d'impactes sobre 
el medi, en produir-se una ocupació artificial del sòl, com els següents: 

- Reducció de la funció dissolvent de contaminants a terra. 
- Disminució de la capacitat de contenció davant d'inundacions. 
- Reducció de l'absorció de CO2. 
- Increment de la fragmentació del paisatge. 
- Augment de les temperatures. 

Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Cens de població obtingut a l'Institut Nacional d'Estadística. 
PGOU de Riola. 

Càlcul del Indicador 

Ind01 Superfície artificial per habitant (m2/hab): 
[Superfície artificial/nombre d'habitants] 

Resultats Obtinguts 

SUPERFÍCIE 
 [m2] 

POBLACIÓ SUP. ARTIFICIAL POR HABITANT 
m2/hab 

TOTAL 22.850 1.790 127,65 

Anàlisi dels resultats 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valor inferior a 300 m2/hab 
Valor màxim Valor igual a 300 m2/hab  



Analitzant els resultats, es pot observar que l'indicador compleix l'objectiu de 
sostenibilitat de manera molt satisfactòria. 

En primer lloc, cal dir que aquest indicador s'ha calculat només per a l'àmbit total del 
municipi sense diferenciació entre el nucli residencial i el polígon industrial. Això és 
donat per la naturalesa de l'indicador, del qual no és coherent aplicar la totalitat del sòl 
artificial a les diferents zones urbanitzades. 

El valor de l’indicador és d’un grau de sostenibilitat alt ja que se situa per sota dels 300 
m2/habitant. Això es pot deure a la poca dispersió de la població a Riola amb un nucli 
molt compacte. 

 

  



EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

Ind02. SUPERFÍCIE ARTIFICIAL EN RELACIÓ A LA SUPERFÍCIE 
MUNICIPAL 

Objectiu 

Coneixement del grau d'alteració de l'entorn, relacionant la superfície que ha estat 
urbanitzada i potencialment edificable, si encara no ho està, amb la superfície total del 
municipi.  

Definició/Descripció 

L'indicador mesura la proporció de superfície artificial amb relació a la superfície total 
del territori del municipi. És a dir, mesura el % de superfície del territori del municipi 
urbanitzada o destinada a això. L'indicador es fa servir per observar el grau 
d'antropització del medi. 
 
Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
PGOU de Riola. 
 
Càlcul del Indicador 

Ind02 Superfície artificial en relació a la superfície municipal (%): 
[Superfície artificial/àrea total de terme municipal] x100 
 
Resultats Obtinguts 
 

 SUPERFÍCIE 
 [ha] 

TERME 
[ha] 

SUP. ARTIFICIAL SUP MUNICIPAL% 
% 

TOTAL 22,85 558,21 4,09 

 

Anàlisi dels resultats 

 

 

A l'efecte d'establir uns llindars de sostenibilitat quant a l'indicador de superfície 
artificial en relació amb la superfície municipal, del qual no es disposa de referències 
concretes, es proposen uns llindars propis desenvolupats a partir dels sostres de 
creixement previstos a l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, tractant 
d'establir uns ordres de magnitud cap a una situació tan sostenible com siga possible, 
reduint l'artificialització del sòl. En aquest sentit els llindars que es proposa establir són 
els següents: 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable 50 % de superficie urbana 
Valor màxim 60 % de superficie urbana 

 



A la vista dels resultats i tenint en compte els límits que hem establert anteriorment, 
podem dir que el municipi compleix àmpliament amb el màxim de superfície urbana, ja 
que ens trobem davant d'un valor molt menut. 

Això és perquè es tracta d'un municipi que el nucli es molt compacte i a més a mès, la 
major part de la població es concentra en una superfície relativament menuda. Però a 
més d'aquesta característica, el municipi compta amb un gran terme on abunda sòl 
d'ús agrícola que no està urbanitzat. 

Per tant, relacionant ambdues característiques no sorprèn que la superfície 
urbanitzada en relació a la superfície total municipal representa un valor tan menut. 

  



EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

Ind03 DISPERSIÓ DELS NUCLIS DE POBLACIÓ 

Objectiu 

Aquest indicador té relació amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament tant 
territorial com urbanístic de forma sostenible, és a dir, aconseguir satisfer totes les 
necessitats tant residencials com productives tenint en compte el valor i la preservació 
del sòl des d'un àmbit paisatgístic, ambiental i cultural del territori creant un 
desenvolupament equilibrat i millorant la qualitat de vida de les persones. 

Definició/Descripció 

L'indicador de dispersió de nuclis de població relaciona la superfície de sòl urbà 
dispers o discontinu i la superfície de sòl urbà mixt total, avaluant l'eficiència 
edificatòria en relació al consum de sòl. 

Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
PGOU de Riola. 
 
Càlcul del Indicador 

Ind03. Dispersió dels nuclis (%):  
[Sòl urbà residencial dispers (ha)/sòl urbà municipal (ha)] 
 
Resultats Obtinguts 
 

A nivell municipal de Riola, el sòl urbà mixt es divideix en dos zones principalment:  el 
nucli principal històric i el Barri del Clavell. Aquest últim es considera dispers per tindre 
la barrera de la muntanya del Castell  

Compacitat o dispersió del Municipi: Riola. 

SUPERFICIE

SÒL DISPERS (ha) 0,0 

SÒL RESIDENCIAL (ha) 22,85 

COMPACITAT O DISPERSIÓ (%) 0,00% 

 
Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors inferior al 15% de dispersió 
Valor mínim Valors entre 15%-30% de dispersió 

 

En aquest cas es té un valor de 0,00% de dispersió, per la qual cosa es considera un 
valor òptim quant a aquest indicador i la sostenibilitat. Aquesta és un tipus 
d'urbanització compacta. 

 



EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

Ind04 COMPACITAT CORREGIDA 

Objectiu 

Buscar l'equilibri entre els espais construïts i espais lliures i de relació per a una àrea 
determinada. Establir una proporció adequada entre els espais relacionats amb 
l'activitat i l'organització del sistema urbà (l'espai construït) i els espais 
descompressors de la tensió urbana orientats a satisfer les necessitats d'esbarjo, 
estada a l'aire lliure i de relació (espai d'estada)  

Definició/Descripció 

Aquest indicador corregeix la compacitat absoluta, ja que una compacitat excessiva 
pot ocasionar problemes de congestió i saturació urbana. Dóna una idea de 
l'esponjositat del teixit urbà per aconseguir activitats lligades a l'espai públic d'estada. 

La compacitat corregida relaciona el volum edificat i els espais públics d'estada 
presents a una àrea determinada. S'entén per espai públic d'estada aquell que, per les 
seves característiques morfològiques i funcionals, permet en grau diferent, la interacció 
entre persones o la interacció d'aquestes amb l'entorn de caràcter públic i accessible: 
espais verds, places, carrers de vianants, espais interiors de poma, bulevards, rambles 
i voreres més grans d'una amplada específica (5m) que permeten que dues persones 
puguin aturar-se a establir un diàleg sense destorbar el pas dels vianants.  

Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
PGOU de Riola.  
 
Càlcul del Indicador 

Ind04 Compacitat corregida (m):  
[volum edificat / espai públic d'estada]  
 
Resultats Obtinguts 
 

SUPERFICIE

VOLUM EDIFICAT (m3) 2.513.500 

SUP. VIALS SÒL RESIDENCIAL (m2) 117.755 

COMPACITAT CORREGIDA (m) 21,34 

 
Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors entre 10-50 m en el 70% 
Valor mínim Valors entre 10-50 m en el 50% 

En aquest cas es té un valor entre 10 y 50 metres calculat per a la totalitat del sòl urbà 
residencial, per la qual cosa es considera un valor òptim quant a aquest indicador i la 
sostenibilitat. 



EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

 

Ind05 DENSITAT D'HABITATGES 

Objectiu 

L'objectiu d'aquest indicador és mesurar la densitat d'habitatges al sòl urbà residencial. 
Es relaciona directament amb el model d'ocupació del territori, tipologies edificatòries 
creadors de dispersió urbana i la cohesió social.  

Definició/Descripció 

L'indicador mesura el nombre d'habitatges per hectàrees de sòl mixt (és a dir, que 
exclou l'industrial). Una densitat baixa, o en canvi massa alta, causa patrons de vida 
poc sostenibles. Per tant, es busca que hi haga una densitat adequada, generant una 
concentració crítica de persones incitant intercanvis i noves relacions comunicatives. 
També, una densitat justa permet generar activitats, dotació de comerços, serveis de 
transport i equipament bàsics imprescindibles per al desenvolupament sostenible 
quotidià. Les baixes densitats d'habitatges afavoreixen dinàmiques de baixa cohesió 
social com ara segregació, poca diversitat i encariment d'infraestructures i serveis 
esmentats anteriorment. Així mateix, condueixen a un consum d'energia i sòl més 
gran.  
 

Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
PGOU de Riola.  
 

Càlcul del Indicador 
 

Ind05 Densitat d'habitatges (habitatges/ha.): [nombre d'habitatges/sòl urbà municipal]  
 

Resultats Obtinguts 
 

SUPERFICIE

N° HABITATGES 939 

SÒL RESIDENCIAL (ha) 22,85 

DENSITAT D' HABITATGES (habitatges/ha) 41,09 
 

Anàlisi dels resultats 
 

No hi ha una relació universal ja que dependrà de cada ciutat i barri. Tot i això, se 
sosté que per al desenvolupament d'una ciutat sostenible s'ha de tenir fins a una 
densitat d'entre 80 i 100 habitatges/ha. Es recomana una densitat superior a 100 
habitatges/ha per a teixits nous o consolidats: 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors superiors a 100 habitatges/ha 
Valor mínim Valors superiors a 80 habitatges/ha 

 

Quant al valor general de la densitat d'habitatges de Riola, es pot observar com es 
troba per baix d'un valor acceptable segons indicat anteriorment. A simple vista es 



podria dir que aquesta comunitat no compleix les condicions necessàries per generar 
una massa social crítica que ajude a la sostenibilitat de la mateixa. 

 

  



EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

Ind06 DENSITAT DE POBLACIÓ, amb perspectiva de gènere 

Objectiu 

L'indicador mostra una primera aproximació de la configuració urbana i de la seua 
organització territorial (grau de compactació dispersió urbana). 

La reunió en un mateix espai d'una massa crítica suficient de persones afavoreix un 
elevat grau de cohesió: intercanvis i noves relacions comunicatives entre persones, 
ens i activitats., També incideix en el desenvolupament eficient d'aquelles funcions 
urbanes lligades a la mobilitat sostenible i a la dotació de serveis tant en l'àmbit del 
transport públic, de les infraestructures lligades als fluxos metabòlics o dels 
equipaments i serveis bàsics.  

Definició/Descripció 

Nombre d'habitants per hectàrea considerant només l'àrea urbana consolidada (sòl 
urbà), és a dir, el sòl de naturalesa urbana sense el sòl urbanitzable.  

Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
PGOU de Riola.  
 

Càlcul del Indicador 
 

Ind06 Densitat de població total (hab/ha), en perspectiva de gènere:  
[població de dret (empadronada)/sòl urbà municipal]  
 
Resultats Obtinguts 
 

SUPERFICIE

N° HABITANTS 1.790 

SÒL RESIDENCIAL (ha) 22,85 

DENSITAT D' HABITATGES (habitants/ha) 78,34 

 

Anàlisi dels resultats 
 

No hi ha una relació universal ja que dependrà de cada ciutat i districte. Tot i això, se 
sosté que per al desenvolupament d'una ciutat sostenible s'ha de tenir fins a una 
densitat d'entre 80 i 100 habitants/ha. Es recomana una densitat superior a 220 
habitants/ha per a teixits nous o consolidats: 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors superiors a 220 habitants/ha 
Valor mínim Valors superiors a 80 habitants/ha 

 

Es pot establir que el sistema de Riola és un sistema compacte ja que, en general, i la 
mitjana municipal no se supera el valor mínim establert com a llindar de sostenibilitat.



EIX 3. VIURE I CONVIURE

Ind07. POBLACIÓ DE NACIONALITAT ESTRANGERA amb 
perspectiva de gènere 

Objectiu 

L'índex d'estrangers es relaciona directament amb la inclusió social, la demografia i les 
migracions de la població. A més, té repercussions sobre la pobresa i la innovació.  

Definició/Descripció 

Aquest índex mostra la proporció de població estrangera sobre una ciutat. És molt 
important tenir en compte aquest índex ja que la mobilitat regional i global crea 
oportunitats (accés a una feina digna principalment) contribuint a combatre la pobresa i 
fomentant el desenvolupament de la innovació. Així mateix, la incorporació de gent 
estrangera a un país ajuda a generar societats més inclusives i pacífiques. Més 
específicament a Europa, la immigració genera canvis a les piràmides poblacionals, 
ajudant a combatre l'incipient creixement de les poblacions adultes, revitalitzant la 
franja de persones econòmicament actives. Tot i això, les migracions han de ser 
regulades per les autoritats, ja que un excés d'estrangers pot impactar negativament: 
des del tràfic de persones fins a la dependència de remeses. 
 
Aquest indicador ens ajuda a avaluar els objectius esmentats anteriorment, ja que una 
societat amb un índex baix destrangers demostra una tancada, no inclusiva.  

Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Cens de població obtingut a l'Institut Nacional d'Estadística.  
 

Càlcul del Indicador 
 

Ind07 Índex població estrangera (%)= [població estrangera / població total]  
 
Resultats Obtinguts 
 
 

 
 

 Homes: 
 

POB. ESTRANGERA HOMES RIOLA

POBLACIÓ ESTRANGERA homes 23 

POBLACIÓ TOTAL homes 900 

INDEX POB. ESTRANGERA (%) 2,56% 

 
 
 
 

POB. ESTRANGERA RIOLA

POBLACIÓ ESTRANGERA 51 

POBLACIÓ TOTAL 1.790 

INDEX POB. ESTRANGERA (%) 4,99% 



 Dones: 
 

POB.ESTRANGERA DONES RIOLA

POBLACIÓ ESTRANGERA dones 28 

POBLACIÓ TOTAL dones 890 

INDEX POB. ESTRANGERA (%) 3,15% 

 
Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors superior al 10 % 
Valor mínim Valors del 10% 

 
En primer lloc, com a àmbit general, el municipi presenta valors per baix del 10%, 
siguen inferiors en el cas de les dones, per tant, s'observa una tendencia negativa i no 
desitjable 
 

  



EIX 3. VIURE I CONVIURE

Ind08. TITULATS DE TERCER GRAU amb perspectiva de 
gènere 

Objectiu 

L'objectiu és determinar l'equilibri de la població de diferents rendes i calcular la relació 
quantitativa entre la població amb titulació superior (diplomatura, llicenciatura i doctorat 
o grau i màster) i la població total. 
 
Per part seua, l'índex de segregació ens indica el nivell de desigualtat en la distribució 
espacial d'aquest grup d'individus sobre un total d'una mostra a què pertanyen.  

Definició/Descripció 

L'indicador mesura el nombre de persones que disposa de titulació superior 
(diplomatura, llicenciatura i doctorat o grau i màster), expressant-ho en tant per cent de 
la població total corresponent a l'àrea d'estudi. Amb aquest indicador es busca estimar 
el nombre de persones, per seccions censals o per districtes, amb un nivell de renda 
que es podria considerar alt, i la relació amb les persones que presenten rendes 
inferiors.  
Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Cens de població obtingut al Institut Nacional d'Estadística.  
 

Càlcul del Indicador 
 
Ind8 Índex titulats de tercer grau (%)=  
[població titulada tercer grau / població total]  
 
Resultats Obtinguts 
 

TITULATS TERCER GRAU RIOLA

POBLACIÓ TITULADA 230 

POBLACIÓ TOTAL 1.790 

INDEX TITULATS 3 GRAU (%) 12,85% 

 

 Homes: 
 
 
 
 
 
 
 

 Dones:  
 

 
 
 
 

TITULATS TERCER GRAU HOMES RIOLA

POBLACIÓ TITULADA homes 87 

POBLACIÓ TOTAL homes 900 

INDEX TITULATS 3 GRAU (%) 9,67% 

TITULATS TERCER GRAU DONES RIOLA

POBLACIÓ TITULADA dones 143 

POBLACIÓ TOTAL dones 890 

INDEX TITULATS 3 GRAU (%) 16,07% 



Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors superior 10 % 
Valor mínim Valors 10% 

 

En primer lloc, com a àmbit general, el municipi compleix la tendència desitjable ja que 
el valor de l'índex de titulats de tercer grau és superior a 10% (12,85%). 
 
En el cas dels homes, l'índex és més baix del 9,67% per tant, la tendència és negativa. 
No es el cas de les dones on és molt superior al 10% per tant la tendència es 
desitjable. 
 
 
  



EIX 3. VIURE I CONVIURE

 

Ind09. ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ amb perspectiva de 
gènere 

Objectiu 

L'índex permet apreciar els canvis derivats del procés d'envelliment: posen de manifest 
els canvis a les demandes socials, sobretot en matèria de salut i assistència social, i 
en el sentit de les transferències intergeneracionals. 
 
L´equilibri de la població de diferents edats en una mateixa àrea d´estudi fomenta la 
cohesió social a partir del contacte en un mateix espai físic de grups de diverses edats.  

Definició/Descripció 

L'índex d'envelliment expressa la relació entre la quantitat de persones adultes més 
grans i la quantitat de nens i joves en un territori determinat. Representa el quocient 
entre persones de 65 anys i més pel que fa a les persones menors de 16 anys.  

Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Cens de població obtingut al Institut Nacional d'Estadística.  
 

Càlcul del Indicador 
 
Ind9 Índex envelliment (%)= [població > 65 anys / població < 15 anys]  
 
Resultats Obtinguts 
 
 
 
 
 
 

 
 Homes: 

 
 
 
 
 
 

 
 Dones: 

 
 

 
 
 
 
 

ENVELLIMENT RIOLA

POBLACIÓ > 65 ANYS 348 

POBLACIÓ < 15 ANYS 276 

INDEX D'ENVELLIMENT (%) 126,09% 

ENVELLIMENT HOMES RIOLA

POBLACIÓ > 65 ANYS 167 

POBLACIÓ < 15 ANYS 139 

INDEX D'ENVELLIMENT (%) 120,14% 

ENVELLIMENT DONES RIOLA

POBLACIÓ > 65 ANYS 181 

POBLACIÓ < 15 ANYS 137 

INDEX D'ENVELLIMENT (%) 132,12% 



Anàlisi dels resultats 
 
 
 
 
 
 
En primer lloc, com a àmbit general, el municipi compleix la tendència mínima ja que el 
valor de l'índex d'envelliment és inferior a 200 % (126,09%). No obstant, es molt 
superior en el cas de les dones, amb un índex de 132,12% respecte al índex dels 
homes. Ambdós, l'índex d'envelliment és superior de 100% per tant, la tendència és 
negativa. 
 

  

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors sobre 100 % 
Valor mínim Valors inferior a 200% 



EIX 4. ECONOMIA I TREBALL

 

Ind10. POBLACIÓ ACTIVA amb perspectiva de gènere 

Objectiu 

La població activa indica la població potencialment treballadora d'un lloc determinat i 
per tant es relaciona amb la prosperitat d'aquesta comunitat en un futur, ja que hi ha 
una població més gran en condicions de produir riquesa i consumir-la. Aquest 
paràmetre varia de forma sostinguda amb el temps, poques vegades ho fa de forma 
brusca, ja que depèn de factors demogràfics i migratoris que solen tenir una evolució 
lenta. 
 
Quan la població activa no està equilibrada amb l'oferta d'ocupació, apareixen 
disfuncions, materialitzades en un augment de la desocupació.  

Definició/Descripció 

L'indicador mesura la taxa d'activitat com a resultat de dividir la població activa entre la 
població en edat legal de treballar (16 – 65). Diferenciació de la taxa de població activa 
masculina i femenina. La població activa es defineix com les persones de 16 anys i 
més que tenen ocupació o bé estan disponibles i fan gestions per incorporar-se al 
mercat de treball, per tant consta de població ocupada i desocupada. 
 
Els actius són totes les persones de 16 anys o més que compleixen les condicions 
necessàries per a la seua inclusió entre les persones ocupades o desocupades. 
 
Els ocupats són totes aquelles persones de 16 anys o més que tenen un treball per 
compte d’altre o que exerceixen una activitat per compte propi. 
 
D’altra banda, la taxa d’activitat és el percentatge de la població activa de 16 anys o 
més respecte al total de la població resident en vivendes familiars de 16 anys o més 
segons el cens.  

Fonts d'informació 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Cens de població obtingut a l'Institut Nacional d'Estadística. 
Cens 2001 i 2011: Actius, ocupats i taxa d’activitat (Argos – Banc de dades municipal 
Generalitat Valenciana) 
 
Càlcul del Indicador 
 
Ind10 Població activa. Total i per gènere: 
[població activa 16+ / població en edat laboral 16-65] x 100 
 

Resultats Obtinguts 
 

 
 
 
 
 

 
 

POBLACIÓ ACTIVA RIOLA

POBLACIÓ activa 16+ 757 

POBLACIÓ en edat laboral 16-65 1.166 

INDEX POBLACIÓ ACTIVA (%) 64,92% 



 Homes: 
 

 
 
 
 
 

 
 Dones: 

 
 

 
 
 
 
Anàlisi dels resultats 
 

 
 
 
 
 
Com que no hi ha una enquesta de població activa (EPA) a nivell municipal, la dada de 
població activa no es coneix. En teoria, la població activa és igual al nombre d'aturats 
d'una localitat més el nombre de treballadors de la mateixa. El problema d'aquesta 
fórmula és que, mentre els aturats registrats són aquells que hi resideixen, els 
empleats donats d'alta a la Seguretat Social són els que treballen en centres de treball 
pertanyents a aquest municipi, però poden viure en un altre lloc. 
 
En el nostre cas, tenim  una zona industrial important, generen més llocs de treball que 
treballadors, per la qual cosa “importen” treballadors, que viuen en una altra localitat 
però cada dia s'hi desplacen per treballar. Per tant, en primer lloc, com a àmbit general 
i amb les reserves enunciades, presenta un índex a la baixa des de les dades del 
2011, pot ser per les circumstancies de la pandèmia del Covid que afectat directament 
en el mercat de treball del municipi. 
 
En el cas del gènere, presenta un índex major en les dones que en els homes, amb 
valor similars, però amb 3,21 punts de diferencia per tant hi ha que perseverar la 
tendència de equilibri entre homes i dones en el mercat de treball. 
 

  

POBLACIÓ ACTIVA HOMES RIOLA

POBLACIÓ activa 16+ 395 

POBLACIÓ en edat laboral 16-65 594 

INDEX POBLACIÓ ACTIVA (%) 66,50% 

POBLACIÓ ACTIVA DONES RIOLA

POBLACIÓ activa 16+ 362 

POBLACIÓ en edat laboral 16-65 572 

INDEX POBLACIÓ ACTIVA (%) 63,29% 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Equilibri homes/dones 
Valor mínim - 



EIX 4. ECONOMIA I TREBALL

 

Ind11. TAXA D'ATUR amb perspectiva de gènere 

Objectiu 

La taxa d'atur és el percentatge de desocupats sobre la població activa. La població 
activa es defineix com les persones més grans de 16 i menors de 65 que estan 
treballant o en recerca activa de feina.  

Definició/Descripció 

L'indicador mesura la taxa d'activitat com a resultat de dividir la població en l'atur entre 
la població activa. Amb diferenciació de la taxa de població en l'atur masculina i 
femenina. 
 
Es consideraran parades totes les persones de 16 o més anys que durant la setmana 
de referència hagin estat simultàniament: 
 

- sense feina, és a dir, que no hagin tingut una feina per compte d'altre o per 
compte propi durant la setmana de referència. 
- a la recerca de feina, és a dir, que hagen pres mesures concretes per buscar 
una feina per compte d'altre o hagen fet gestions per establir-se pel seu compte 
durant el mes precedent. 
- disponibles per treballar, és a dir, en condicions de començar a fer-ho en un 
termini de dues setmanes a partir del diumenge de la setmana de referència. 

 
També es consideren parades les persones de 16 o més anys que durant la setmana 
de referència hagen estat sense feina, disponibles per treballar i que no busquen feina 
perquè ja n'han trobat un a qui s'incorporaran en data posterior a la setmana de 
referència. Per tant, en aquest cas no s'exigeix el criteri de cerca efectiva d'ocupació. 
 
Així mateix, són aturades les persones absents del treball a conseqüència d'una 
suspensió per regulació d'ocupació que no creguin poder incorporar-se a la empresa i 
que hagen buscat feina i estiguen disponibles per exercir-ho. 
 
Si una persona satisfà les condicions de la definició d'aturat es considera com a tal, 
encara que compatibilitze aquesta situació amb altres com la d'estudiant o tasques de 
la llar.  

Fonts d'informació  
 
EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Cens de població obtingut al Institut Nacional d'Estadística. 
 
Càlcul del Indicador 
 
Ind11 Taxa d'atur. Població que està activament disposada a treballar i que malgrat 
això no té feina.  
 
Total i per gènere (%): [població a l'atur / població activa] 
 
 



Resultats Obtinguts 
 
 
 
 
 

 Homes: 
 

 
 
 

 Dones: 
 

 
 
 
Anàlisi dels resultats 
 
 
 
 
 
 
En l' àmbit general, presenta un índex per d'alt de les dades comarcals  i provincials, 
pot ser per les circumstancies de la pandèmia del Covid que afectat directament en el 
mercat de treball del municipi.  
 
En el cas del gènere, es molta la diferencia entre la desocupació registrada en homes i 
dones, 13,79 punts. Per tant aquest desequilibri es molt significatiu i greu per tant hi ha 
que mantindre la tendència de equilibri entre homes i dones en el mercat de treball. 
 
 
  

POBLACIÓ ATUR RIOLA

TAXA POBLACIÓ ATUR (%) 18,49% 

POBLACIÓ ATUR HOMES RIOLA

TAXA POBLACIÓ ATUR (%) 11,90% 

POBLACIÓ ATUR DONES RIOLA

TAXA POBLACIÓ ATUR (%) 25,69% 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable - 
Valor mínim - 



EIX 4. ECONOMIA I TREBALL

 

Ind12. TAXA DE DEPENDÈNCIA amb perspectiva de gènere 

Objectiu 

La creixent longevitat que experimenta la població actual i la disminució de fecunditat, 
principalment als països desenvolupats, impliquen una realitat demogràfica nova que 
té una incidència significativa en àmbits assistencials, laborals i econòmics…, 
comprometent en gran mesura els propis objectius de sostenibilitat que passen per 
garantir un equilibri demogràfic adequat.  

Definició/Descripció 

Davant l'interrogant que suscita la sostenibilitat dels serveis públics necessaris per 
cobrir les demandes de cures de llarga durada, la cobertura mitjançant assegurances 
es perfila com una alternativa, o mesura complementària, cada cop més clara al nostre 
país. Per poder estimar amb certa precisió l'impacte que el creixement de la població 
dependent té i tindrà sobre la demanda de serveis de cures de llarga durada, cal 
avançar en l'anàlisi quantitativa i qualitativa d'aquest col·lectiu. D'una banda, el 
mesurament de la dependència requereix la definició precisa del terme i, de l'altra, és 
fonamental un criteri de valoració del grau de severitat de la manca d'autonomia. 
 
L'indicador mesura el percentatge de població inactiva (d'edat inferior a 16 anys o més 
gran de 65 anys) respecte a la població activa (d'edats compreses entre els 16 i 65 
anys). La taxa de dependència és important per al mercat del treball i com a indicatiu 
de la importància de la despesa social i les seues possibilitats de finançament 
 
Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Cens de població obtingut al Institut Nacional d'Estadística.  
 
Càlcul del Indicador 
 

Ind14 Taxa de dependència (%) 
[(població 0-15 + població 65+)/població en edat laboral 16-64) x 100 
 
Resultats Obtinguts 
 
 
 
 
 

 Homes: 
 

 
 
 

 Dones: 
 

 
 
 

DEPENDÈNCIA RIOLA

TAXA DEPENDÈNCIA (%) 53,52% 

DEPENDÈNCIA HOMES RIOLA

TAXA DEPENDÈNCIA (%) 51,52% 

DEPENDÈNCIA DONES RIOLA

TAXA DEPENDÈNCIA (%) 55,59% 



Anàlisi dels resultats 
 

 
 
 
 
 
En l' àmbit general, presenta un índex molt alt, per tant, la vulnerabilitat del sistema 
assistencial en el municipi es un indicador molt important i urgent a atendre. 
 
En el cas del gènere, existeix també una xicoteta diferencia entre la dependència de 
les dones respecte als valors dels homes, en 4,08 punts de diferencia següent superior 
en els homes, per tant aquest desequilibri es molt significatiu. 
  

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable - 
Valor mínim - 



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 

Ind13. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES VIES PUBLIQUES 

Objectiu 

És clar que una ciutat és més que un simple cúmul d’edificis, carrers i gent; és, primer 
que res, relacions socials. L’espai públic modern prové de la separació legal entre la 
propietat privada urbana (expressada en el cadastre i vinculada normalment al dret de 
l’edificació) i la propietat pública que generalment suposa reservar este sòl lliure de 
construccions als usos socials característics de la vida urbana (esbargiment, actes 
col·lectius, mobilitat, activitats culturals i a voltes comercials, referents simbòlics, 
monumentals, etc.) És, en definitiva, un espai sotmés a una regulació especifica per 
l’administració pública, sobre el qual té la facultat del domini del sòl i garanteix la seua 
accessibilitat a tots. A més, com a propietària, marca les condicions d’utilització i 
d’instal·lació d’activitats. Esta multifuncionalitat de l’espai públic té diverses escales. 
Una de les principals és com a complement de l’espai privat de la vivenda. Els carrers i 
les places han sigut sempre la prolongació de la casa, especialment de les cases 
mínimes habitables, reequilibra en part les desigualtat econòmiques.  

Es l'espai públic, l'espai de convivència, d'oci, d'exercici, d'intercanvi i d'altres múltiples 
usos, el seu estat de manteniment reflecteix una de les qualitats de vida dels ciutadans 
i ciutadanes, es l'espai de tots 

Definició/Descripció 

Aquest indicador expressa una de les qualitats de més relleu de l'espai públic. es 
l'espai d'estada i de relacions socials.  
 
Els espais amb les condicions de bon estat de conservació, tant a nivell de paviments 
com de mobiliari urbà es converteixen en llocs que permeten la socialització i la 
comunicació. En definitiva, suposa una millora evident de qualitat urbana i de qualitat 
de vida.  
 
Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
PGOU de Riola.  
 
Càlcul del Indicador 
 

Ind13 Estat Viari (%): [Superfície bon estat conservació/superfície viari públic total] 
 
Resultats Obtinguts 
 

 SUPERFÍCIE 
bon estat 

 [m2] 

SUPERFÍCIE 
Total viari 

 [m2] 

ESTAT VIARI 
% 

TOTAL 67.764 67.905 96,85% 

 

  



Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valor 100%  
Valor mínim Valor 85%  

 

Analitzant els resultats, es pot observar que l'indicador compleix l'objectiu de 
sostenibilitat de manera molt satisfactòria. 

 

  



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 

Ind14. REPARTIMENT DEL VIARI PÚBLIC: VIARI DE VIANANTS 
- VIARI VEHICULAR 

Objectiu 

Concebre l'espai públic com a eix de la ciutat, alliberant-lo de la funció imperant al 
servei del cotxe, per convertir-lo en espai de convivència, d'oci, d'exercici, d'intercanvi i 
d'altres múltiples usos. 

Assolir valors de superfície de viari públic de vianants i altres usos (càrrega i 
descàrrega, el pas de vehicles d'emergències o el pas de vehicles de residents), 
superiors al 75% en relació amb la superfície de viari total. Per contra, destinar com a 
màxim, el 25% del viari públic per a l'automòbil de pas i el transport públic de 
superfície.  

Definició/Descripció 

Aquest indicador expressa la qualitat de l'espai públic. Amb més de tres quartes parts 
de la superfície del viari públic destinades al vianant es pot configurar una xarxa de 
vianants sense friccions amb el vehicle de pas. 
 
Els espais amb accés restringit a l'automòbil de pas es converteixen en llocs de calma, 
que permeten la socialització i la comunicació, amb nivells sonors equivalents menors 
a 65 dBA, és a dir, que permeten que una conversació siga comprensible al 100% a un 
metre de distància sense alçar la veu. En definitiva, suposa una millora evident de 
qualitat urbana i de qualitat de vida. En aquests llocs, estiguen o no destinats 
específicament al trànsit de vianants, desapareix la sensació de perill per al vianant i 
les molèsties derivades de la velocitat dels cotxes i de la contaminació atmosfèrica. 
L'espai públic s'omple de ciutadans i activitats econòmiques. Així mateix, alliberant 
viari públic es potencia el verd a l'interior i millora en termes de confort tèrmic i de 
paisatge. 
 
Es comptabilitza com a viari públic per a vianants els carrers interiors i carrers de 
vianants, rambles, passeigs, bulevards i voreres. Es comptabilitza com a viari públic 
vehicular: calçades, aparcaments i divisors de trànsit.  
 
Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
PGOU de Riola.  
 
Càlcul del Indicador 
 

Ind14. Superfície Vvianants (%):  
[Superfície viari vianants/superfície viari públic total] 
 

 

 



Resultats Obtinguts 
 

 SUPERFÍCIE 
vianants 

 [m2] 

SUPERFÍCIE 
Total viari 

 [m2] 

REPARTIMENT 
VIANANTS/VEHICULAR 

% 

TOTAL 26.330 67.905 38,77% 

 

Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valor 75%  
Valor mínim Valor 60%  

 

Analitzant els resultats, es pot observar que l'indicador no compleix l'objectiu de 
sostenibilitat de manera satisfactòria.  

De la taula anterior s'extreu com a resultat general un gran percentatge de calçades no 
son per a vianants, això suposa un índex de sostenibilitat baix ja que assoleix el 30 % 
de l'objectiu. Per tant, hi ha que millorar ja que compta amb espais de vianants però 
escassa superfície de voreres als vials compartits amb les calçades, la qual cosa 
dificulta el trànsit i la mobilitat dels vianants. Els carrers per a vianants beneficia la 
mobilitat a peu i facilita una millor connexió entre els espais públics (Ajuntament, 
Centre de Salut, etc.) i la població. També permet una millor seguretat en la circulació, 
ja que els vehicles suposen un perill en certs punts del municipi a causa de l'escassa 
amplada de les voreres. 

 

 
 

  



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 

Ind15. CONSUM D'AIGUA POTABLE PER HABITANT 

Objectiu 

Amb la introducció de noves tècniques i una cultura diferent de consum de l'aigua 
potable, l'objectiu és optimitzar els consums d'aigua de manera que faça possible la 
regeneració i el reciclatge de les aigües marginals urbanes amb la finalitat de disminuir 
la pressió sobre les fonts naturals, demandes energètiques i contaminació dels cossos 
receptors de les aigües depurades.  

Definició/Descripció 

L’indicador pretén determinar la relació entre la quantitat de litres d‟aigua consumits 
diàriament pels habitants censats i la població total del municipi. D'aquesta manera es 
podrà observar quin és el consum per habitant i es podrà comparar amb els objectius 
de sostenibilitat que s'indiquen. Així mateix, una alternativa al càlcul d’aquest indicador 
seria a partir del paràmetre corresponent al nombre d’habitatges, el qual relacionant-lo 
amb la densitat de població per habitatge es podria obtenir igualment el consum 
d’aigua per habitant. L'indicador és útil per mesurar o avaluar quin és el consum real 
de la població i poder establir objectius reals d'acord amb els objectius que es 
persegueixen.  
 

Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Ajuntament de Riola.  
 

Càlcul del Indicador 
 

Els paràmetres utilitzats per al càlcul de l’indicador han estat els consums d’aigua 
diaris donats en m3/dia d’aigua subministrada total i d’aigua facturada domestica. 
També s'ha utilitzat el nombre de clients en el cens 2020 i el nombre d'habitatges. 
Finalment, també s'ha fet servir el percentatge de pèrdues a la xarxa. 
 

Ind15. Consum aigua per habitant (litres/habitant-dia): 
[Consum d’aigua (litres/dia)/Població total] 
 
Resultats Obtinguts 
 

 AIGUA  
 (m3) 

HABITANTS 
 [hab] 

CONSUM 
(Litres/habitant-dia) 

AIGUA DOMESTICA 285.065 1.790 252,91 

 

Respecte al consums per abonat tenim: 

 CONSUM 
d’aigua 
 (m3) 

ABONATS 
 [Ud] 

CONSUM 
(Litres/abonat-dia) 

AIGUA DOMESTICA REG. 285.065 939 491 

 



Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valor inferiors a 70 litres/habitant-dia  
Valor mínim Valor inferiors a 100 litres/habitant-dia 

 

Es pot observar analitzant les dades que en cap dels valors analitzats no s'obté el 
valor que es persegueix, amb valors molt elevats de consum molt lluny dels valors de 
sosteniblitat. El consum del tram domèstic és més eficient que el total del municipi en 
altres usos.  

Finalment, cal apuntar que les dades proporcionades per les fonts consultades 
indiquen unes pèrdues d'entorn del 35% a la xarxa d'abastament urbà. Un nombre que 
cal tenir en compte ja que demostra que la xarxa es realment eficient, per tant, el 
consum real de l'habitant sols podria veure's reduït en gran mesura si canvien els 
hàbits de consum de la gent solucionés aquest problema arribant possiblement a uns 
nivells de sostenibilitat molt més eficients. 

Com a conclusió, els consums d'aigua per habitant al nucli urbà són alts, des del punt 
de vista de la sostenibilitat i es troben molt lluny de l'ordre habitual per a aquest tipus 
de ciutat. Aquests consums es podrien reduir considerablement si canvi els hàbits del 
consumidors i algunes millores a la infraestructura de la xarxa. D'aquesta manera els 
valors podrien trobar-se entre els llindars mínim i desitjable, suposant una millora 
substancial quant a sostenibilitat del recurs. 

  



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 
Ind16. DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS URBANES 

Objectiu 

La gestió de les aigües residuals urbanes ha de garantir el retorn de l'aigua al cicle 
amb unes característiques de qualitat adequada per evitar possibles impactes sobre 
els ecosistemes i el medi ambient i per possibilitar-ne el nou ús i el consum en el 
sistema urbà.  

Definició/Descripció 

L'indicador calcula el volum d'aigües residuals del municipi procedents d'usos urbans 
que es tracta en una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) 
 
Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Ajuntament de Riola. 
EPSAR 
 
Càlcul del Indicador 
 

Els paràmetres utilitzats per al càlcul de l’indicador s’han obtingut de la pagina web de 
l’EPSAR publicat en la seua pagina web i corresponents a l’any 2020. No obstant 
donat que segons les dades publicades la depuradora es mancomunada amb Albalat 
de la Ribera i la població equivalent s’estima en 20.615 habitants  
També es important conèixer el % de població que hi ha connectada al sistema de 
depuració, en el nostre cas, tenim el 100%. 
 
Ind16. Aigua depurada per habitant (litres/habitant-dia): 
[volum d'aigua residual tractada en algun sistema de sanejament/població total del 
municipi)/365 dies] 
 
Resultats Obtinguts 
 

 AIGUA tractada  
 (m3/dia) 

HABITANTS 
 [hab equiv] 

TRACTAMENT 
(litres/habitant-dia) 

AIGUA DEPURADA      1.295.000      8.181 158,29 

 

Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable -  
Valor mínim - 

 

L'indicador presenta dificultats ja que la depuradora serveixen més d'un municipi, en 
aquest cas és impossible saber-ne el volum d'aigua. Per tant, hem fet una aproximació 
pel nombre d'habitants equivalents. 



Un altre problema és que no es pot separar el que són les aigües residuals de les 
aigües pluvials, per tenir una xarxa no separativa. 

Com a conclusió, l’aigua depurada per habitant al nucli urbà són alts, des del punt de 
vista de la sostenibilitat, estant el 100% de la població connectada dins de l'ordre 
habitual per a aquest tipus de ciutat. Es important ressaltar la importància de la seua 
gestió on s’obté un retorn al sistema hidràulic del riu Xúquer de l’aigua tractada més es 
gestionen el fangs obtinguts reutilitzar-se com adobs. No obstant,  els hàbits del 
consumidors i algunes millores a la infraestructura de la xarxa podrien reduir 
considerablement  els consums de l’aigua potable. D'aquesta manera els valors 
podrien suposar una millora substancial quant a sostenibilitat del recurs. Optimitzar la 
regeneració d’aigües marginals mitjançant la creació de sistemes separatius 
d’evacuació, captació d’aigües pluvials, tractament in situ i/o centralització de baix 
consum energètic i desenvolupament d’una consciència social de l’estalvi. 

Es consideren aigües marginals urbanes les aigües grises domèstiques de baixa 
contaminació i les pluvials col·lectades a les cobertes dels edificis. La regeneració 
d’aigües marginals representa la proporció de la demanda urbana que se substitueix a 
partir d’aigües marginals regenerades (subministrament urbà no potable) i, 
eventualment, la contribució de la ciutat en el subministrament d’aquestes aigües a 
usuaris externs que admeteixen aigua d’aquesta qualitat. 

Quan es restringeix el concepte d’aigües regenerades en aquelles aigües que poden 
ser reutilitzades en els diferents usos urbans, el volum de regeneració serà sempre 
inferior al volum de demanda total d’aigua. Si es considera que la ciutat pot aportar 
aigua a consumidors externs i que aquesta aigua entra al balanç general d'aigua, el 
volum d'aigües regenerades podria eventualment superar el volum total de demanda 
de la ciutat. Els àmbits on poden ser utilitzades les aigües regenerades són: el 
domèstic, el públic, el comercial i l'extrarurbà, per al WC, neteja, reg de jardins, 
indústria i altres usos que admetin aigua no potable.  

 

  



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 
Ind17. CONSUM ENERGÈTIC PER SECTORS 

Objectiu 

Reduir el consum energètic a l'edificació, a l'espai públic, el derivat de la mobilitat 
urbana, de la gestió dels residus i de la gestió del cicle de l'aigua. 

El consum d’energia associada a un edifici es pot desglossar en tres grans blocs: 
l’energia d’ús (funcions actives), l’energia associada a la pròpia estructura de l’immoble 
i la relacionada amb els fluxos màssics (fluxos materials de tipus no energètic que 
entren i eixien de l’edifici: aigua i residus). Per tant, els nous desenvolupaments i 
processos de reciclatge urbà han d'incorporar aquests criteris per fomentar l'estalvi i 
l'eficiència. L'estalvi implica renunciar a la utilització de recursos energètics que no 
siguen estrictament necessaris per cobrir unes determinades funcions bàsiques i 
l'eficiència fa referència a maximitzar la prestació d'un servei (calefacció, refrigeració o 
il·luminació) amb el mínim consum possible.  

Definició/Descripció 

L'índex de consum energètic indica la demanda energètica de la població per exercir 
les activitats. Es contemplen els principals àmbits de consum a excepció de l’ús 
industrial: sector residencial, sector serveis, transport, sector primari, cicle hidrològic, 
gestió de residus i neteja urbana i equipaments i serveis municipals. La ràtio derivada 
es tradueix en consum per habitant.  
 
Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Ajuntament de Riola. 
Inventari d´Emissions de Referència (IER) Novembre 2019 
 
Càlcul del Indicador 
 

Els paràmetres utilitzats per al càlcul de l’indicador s’han obtingut bàsicament del 
Inventari d´Emissions de Referència (IER) redactat en novembre 2019, pero son dades 
de 2015, que quantifica la quantitat de CO2 emés pel consum d´energia en el territori 
de l´autoritat local l´any de referència. Permet identificar les principals fonts 
antropogèniques d´emissions de CO2 i donar prioritat a les mesures de reducció en 
conseqüència. El document té com a finalitat la de ser el punt de partida per a la 
realització del Pla d´Acció d´Energia Sostenible, arreplegant i determinant les 
principals fonts d´emissions de gasos contaminants en el municipi. 
 
Les fonts d’informació segons àmbits d'actuació son: 
 
Àmbit Municipal 
 Consum d'electricitat diferenciat d'edificis i equipaments municipals 

d'enllumenat públic. 
- Factures de subministrament elèctric. 

 Consum d'altres combustibles (gasoil calefacció, gas natural, GLP...) . 
- Factures de subministrament de combustible. 



 Consum de la flota de vehicles municipals. 
- Factures de combustible de gasolina i dièsel. 

 Relació d'instal·lacions d'energia renovable de propietat municipal. 
 
Àmbit No Municipal 
 Consum d'electricitat sector residencial, servicis i indústria. 

- Sol·licitud a les companyies subministradores d'electricitat del consum 
desagregat en residencial, indústria i servicis. 

 Consum d'altres combustibles (gasoil calefacció, gas natural, GLP...) 
- Sol·licitud a la companyia subministradora de gas natural del consum 
desagregat en residencial, indústria i servicis. 
- Base de Dades Estadístiques de la Corporació de Reserves de Productes 
Petrolífers (CORES) , de consums de combustibles a nivell provincial 

 Consum vehicles privats i comercials (gasolina, diésel...) 
- Base de dades de la DGT del parc mòbil municipal. 
- Base de dades del Ministeri de Foment: Enquesta de Mobilitat de les 
Persones Residents (Movilia 2006/2007) 
- Base de dades del CORES i de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència (CNMC) de consums de combustibles en l'àmbit provincial 

 
Ind17. COe (MWh/habitant)= [consum energètic total/total d'habitants] 
 
En el cas del Sectors  
 
(MWh/m2)= [consum energètic total per sectors/total superfície construïda 
 
Resultats Obtinguts 
 

 CONSUM ELECT 
No Sector Indust  

 (MWh) 

HABITANTS 
 [hab] 

RATIO CONSUM 
(MWh/habitant) 

TOTAL      7.478      1.790 2,42 

 

Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable < 8 MWh/habitant (sense comptar sector industrial). 

Valor mínim < 10 MWh/habitant (sense comptar sector industrial). 

 

En primer lloc hi ha que puntualitzar que les dades del Inventari d´Emissions de 
Referència (IER) redactat en novembre 2019, son dades de consums analitzats de 
2015 i 2010. On primer lloc s’observa una millora en l’estalvi dels consums en general. 

Respecte a l’indicador tenim que des de un de vista general, el consum per habitant 
sense comptar amb el sector industrial, esta per baix del valor desitjable per tant 
compleix sobradament els criteris de sostenibilitat. El sector residencial té un 
comportament sostenible en els consums d’energia. Però es necessari mantindré esta 
tendència i sobretot, produir un canvi dels hàbits del consumidors i algunes millores a 
la infraestructura de la xarxa. 



La vulnerabilitat del sistema energètic ve donada per la centralització dels punts de 
subministrament i per la dependència a energies que tenen data de caducitat o que 
han augmentat considerablement el preu. 

Aconseguir un grau més alt d'independència energètica i un descens de la 
vulnerabilitat dels sistemes. Es necessari maximitzar el percentatge d'autogeneració 
energètica a partir de la captació d'energies renovables a escala local. 

Com per exemple, la captació d'energia de fluxos lliures per a l'edificació. Aquesta 
captació és fonamentalment solar, en alguns casos, eòlica o geotèrmica. La radiació 
solar és la més aprofitable a causa dels elevats índexs de radiació del nostre territori. 
Els residus també són font d'energia. El potencial energètic de la matèria orgànica 
(biogàs) i el poder calorífic dels fluxos residuals també poden ser aprofitats com a 
energies locals. 

 

  



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 

Ind18. ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT. Índex Biòtic del Sòl 

Objectiu 

La proporció de sòl permeable en els teixits urbans ha de garantir la continuïtat de les 
superfícies verdes i la creació de bones estructures per al desenvolupament correcte 
dels ecosistemes naturals. 

El segellat i la impermeabilització del sòl massiva frena la possibilitat de vida vegetal i 
l'aparició de multitud d'organismes dependents. D'altra banda, comporta alteracions al 
cicle hidrològic, al microclima urbà o a la contaminació atmosfèrica.  

Definició/Descripció 

L'Índex biòtic del sòl (IBS) indica la relació entre les superfícies funcionalment 
significatives al cicle natural del sòl i la superfície total de l'àrea d'estudi. S'assigna un 
factor a cada peça de terra segons el grau de naturalitat i de permeabilitat: 

• Sòls amb superfícies permeables i semipermeables (0,80). Es troben en estat 
natural, sense compactar. Mantenen totes les funcions naturals. Disposen de 
vegetació o ofereixen condicions perquè es pugui desenvolupar. Se solen 
trobar a parcs, jardins, parterres, terres agrícoles, boscos, etc. Els llacs i els 
rius se'ls considera permeables. Respecte al sòls amb superfícies 
semipermeables son aquells que sense estar en estat natural mantenen 
parcialment les seues funcions. En general, es tracta de superfícies i paviments 
que permeten el pas d'aire i d'aigua. Han perdut totalment o parcialment la 
funció biològica. Per exemple, solars i terrenys descampats. 

• Sòls impermeables (0,20). Poden ser edificats o no. Sense estructura ni 
funcions naturals associades.  

 
Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Ajuntament de Riola.  
 
Càlcul del Indicador 
 

Ind18. Ibs (%)= [∑(factor de permeabilitat del sòl x Superfície de tipus de sòl/ 
Superfície total de sòl urbà residencial] 
 
Resultats Obtinguts 
 

 SUPERFICIE 
REGABLE 

 (Ha) 

SUPERFICIE 
PAVIMENTADA 

 (Ha) 

TOTAL 
SUPERFICIE 

(Ha) 

IBS 
(%) 

TOTAL 6,28      12,68      18,97 39,88 

 
 
 
 
 



Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors superiors a 30%

Valor mínim Valors superiors a 20%

 

Després d'analitzar els resultats, es veu els bons resultats en aquest indicador. La 
mitjana del municipi se situa en el 30%, és a dir, molt per sota del que estableix el 
document de referència. Els resultats obtinguts evidencien que les zones perifèriques 
del nucli urbà tenen l’índex biòtic més adequat als objectius de desenvolupament. Això 
pot venir donat per la presència de diferents zones urbanes no edificades i uns vials 
urbans més amples amb presència d'infraestructura verda. 
 

  



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 
Ind19. ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT. Espai Verd per 
Habitant 

Objectiu 

Coneixement de la cobertura de zona verda en un municipi per habitant, ja que es 
considera que les zones verdes són de gran importància per mantenir una bona 
qualitat de vida, a més de tenir un paper fonamental al medi ambient i biodiversitat del 
municipi, fent també la funció de zones de passeig, esbarjo o lleure. Formen part de 
les estructures del municipi i simbolitzen un ambient de ciutat equilibrada, on 
l'edificació se suavitza amb els espais naturals. 

A més, els espais verds són considerats imprescindibles per l'OMS (Organització 
Mundial de la Salut) pels beneficis que reporten al benestar físic i emocional de les 
persones, a més de fer el municipi més habitable i saludable. 

Es compensa el segellat i la impermeabilització del sòl, derivat del procés 
d’urbanització, mitjançant la reserva de sòl permeable. Així es promouen patrons 
urbanístics de baix impacte amb la disposició de sòls que potencien la vida vegetada, 
regulen el cicle hidrològic i milloren les condicions de confort ambiental. 

L'arbrat viari és un dels principals elements vegetals de les ciutats actuant com a 
element estructural de la biodiversitat a l'ecosistema urbà. És per això que es 
determinarà la densitat i diversitat de les unitats arbòries a les traces viàries per 
potenciar l'heterogeneïtat estructural del verd i garantir la connectivitat dels espais 
verds. S'identificaran els corredors verds urbans segons els criteris de permeabilitat del 
sòl, de confort acústic i de biodiversitat de l'arbrat. 

Des del punt de vista estètic, les intervencions urbanístiques han de generar un 
paisatge natural que compleixi les característiques de compatibilitat amb el medi i que 
reforci l'atracció i els referents visuals. Tenint en consideració els condicionants tant 
ambientals (l'aigua, la temperatura, la llum) com atractius, funcionals i estètics, es 
proposen els criteris següents per a l'elecció de les espècies vegetals: la plantació 
d'espècies originàries de la zona o de gran adaptabilitat a condicions climàtiques i 
edafològiques, la introducció d'espècies resistents a l'atac de plagues i que no siguin 
invasores, i la selecció d'espècies variades per crear diversitat cromàtica als carrers al 
llarg de les quatre estacions de l'any.  

Definició/Descripció 

La superfície verda per habitant és la relació d'espais verds, és a dir, de parcs, jardins i 
altres espais públics dotats de cobertura vegetal, amb la població total del municipi. 
 
No es consideren espais verds les superfícies amb algun tipus de cobertura vegetal 
que estiguin lligades al trànsit, com ara illots o mitjanes que no siguin per a ús i gaudi 
dels ciutadans. 
 
 
 



Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
PGOU de Riola.  
 
Càlcul del Indicador 
 

Ind19. Superfície verda per habitant (m2/hab): 
[Superfície verda total/nombre d'habitants] 
 
Resultats Obtinguts 
 

  SUPERFÍCIE VERDA 
 [m2] 

POBLACIÓ  SUP. VERDA POR HABITANT 
m2/hab 

TOTAL  11.004  1.790  6,15 

 

Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors superiors a 15 m2/hab 
Valor mínim 10 m2 de superfície per habitant   

 

Analitzant els resultats obtinguts a l'apartat anterior, tenint en compte el total del 
municipi, és a dir, les zones verdes totals, incloses les de la zona industrial i la 
població total del municipi, l'indicador no compleix les recomanacions, ja que el resultat 
es troba sota al llindar mínim del 10 m² de zones verdes per habitant, el qual pot ser 
millorat ja que el valor desitjable és de 15 m² de zones verdes per habitant. 
 
Per altra banda, s’estableix una dotació mínima d’espai verd per habitant 
(10m2/habitant) i s’articula a través de la xarxa d’espais verds accessibles de forma 
quotidiana. L'acostament dels ciutadans a una xarxa interconnectada d'espais verds 
de proximitat suposa que es dóna cobertura a les necessitats d'esbarjo i garanteix 
l'accessibilitat per als ciutadans amb mobilitat reduïda.  
 
La reserva d’espais respon a una lògica també des de un punt de vista de gènere des 
de els punt de vista de la seguretat, l’accessibilitat,  els espais d’esbarjo i d’oci, les 
zones descans i la senyalètica, que varia en funció de la superfície de massa verda, el 
dissenys i del temps d’accés i estada. 
  



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 

Ind20. GESTIÓ DE RESIDUS. Generació de residus 

Objectiu 

Aquest indicador té relació amb el metabolisme urbà, atès que cerca avaluar l'impacte 
associat a la generació de residus a la ciutat, podent avaluar els hàbits de consum de 
la població al llarg d'un període de temps, observant-se a través d'aquest indicador si 
la seua evolució tendeix o no cap a un desenvolupament social més conscient i 
sostenible.  

Definició/Descripció 

L'indicador mesura la quantitat total de residus sòlids urbans generats per habitant i 
dia. S'expressa en termes relatius (quantitat de residus generats per habitant i dia – 
kg/hab i dia). 

Es consideren tots aquells residus recollits pels serveis municipals o per serveis afins 
contractats pels ajuntaments amb sortida mitjançant un sistema de gestió de residus. 
La major part d'aquest flux procedeix del sector domèstic, encara que també inclou els 
d'altres sectors: comerç, oficines i institucions públiques. 

Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Ajuntament de Riola. 
Consorci Ribera-Valldigna 
 
Càlcul del Indicador 
 

Ind20. Volum residus urbans (Kg/persona-dia)= [Volum total de residus/ Total 
habitants x 365 dies] 
 
Resultats Obtinguts 
 

 VOLUM RESIDUS 
 (Kg) 

HABITANTS 
 (Hab) 

VOLUM TOTAL 
RESIDUS 

(Kg/persona-dia) 

TOTAL 696.150      1.790 1,07 

 
Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable Valors inferior a 1,35

Valor mínim Valors entre 1,35-1,5

 

A la vista dels valors obtinguts del municipi de Riola, s'observa que té un grau de 
sostenibilitat desitjable atès que el valor està en inferior a 1,35 Kg/persona i dia, amb 
una tendència lleugerament decreixent en el període analitzat. 

  



EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

 

Ind21. GESTIÓ DE RESIDUS. Recollida separada de residus 

Objectiu 

L'objectiu de l'indicador és el coneixement de la tendència a la recollida selectiva a 
partir del volum de recollida selectiva relacionat amb el volum total de RSU, tractant de 
reduir la generació de residus augmentar les fraccions de recollida selectiva. La 
recollida selectiva és recollir de forma segregada els residus per possibilitar-ne el 
reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinen a abocadors o 
incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació dels 
requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres 
originàries.  

Definició/Descripció 

L'indicador determina el percentatge de captura dels residus separats en origen pels 
generadors i aportats als sistemes de recollida selectiva del municipi respecte a la 
generació total i de cada fracció respectivament. S'expressa tant a (1) percentatge de 
residus nets totals recollits com a (2) percentatge de residus recollits per fracció. 

S'exclouen aquelles quantitats considerades com a impropis (materials que 
acompanyen la fracció sol·licitada al sistema de recollida i que s'han dipositat per error 
ja que no són objecte d'aquesta recollida). 

Les fraccions consideres són: matèria orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i altres.  

Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Ajuntament de Riola. 
Consorci Ribera-Valldigna 
 
Càlcul del Indicador 
 

Ind25. Recollida selectiva per fraccions (%): 
[(tn de la fracció capturada (brutes) en els sistemes de recollida selectiva – t impropis 
de la fracció) / t totals de residus generats de la fracció per any] 
 
Resultats Obtinguts 
 

 RESIDUS 
SELECTIVA 

 (Tn) 

TOTAL RESIDUS 
(Tn) 

VOLUM TOTAL 
SELECTIVA 

(%) 

TOTAL 92,15      788,30 11,69 

 

 

 

 



 

Per fraccions: 

Tipus residus  
TOTAL 

Recollit (Tn)

 TOTAL 
SELECTIVA 

(%) 

Paper i Cartó 17,70 2,25 % 

Vidre 49,70 6,30 % 

Plàstic/Envasos 21,00 2,66 % 

Altres 3,75 0,48 % 

Total fraccions 92,15

Total RSU 788,30

Percentatge
Recollida  
Selectiva 

11,69 %

 

Anàlisi dels resultats 
 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor alt Valors superior a 50%

Valor mitjà Valor entre 30% i 50% 

Valor baix Valors inferior a 30%

 

AVALUACIÓ DEL GRAU DE 
SOSTENIBILITAT 

   

 Paper i Cartó Vidre Plàstic/Envasos Altres 

Valor desitjable 80% 90% 60% 60% 

Valor mínim 75% 75% 50% 50% 

 

El percentatge de recollida de selectiva del municipi té un grau de sostenibilitat baix, ja 
que el resultat 11,69% és un valor menor de 30% que és el límit per considerar-se una 
sostenibilitat mitjana. Els valors per fraccions també son molt menudes per tant 
deurien de fer campanyes de conscienciació de la ciutadania per canviar els hàbits de 
la gestió de residus. 

És obvi que un percentatge de recollida del 100% seria ideal, ja que significaria que tot 
el residu és recollit de forma adequada. Tot i això, a causa de la impossibilitat d'arribar 
a aquest percentatge seria adequat arribar a un percentatge d'entre el 20%-30%. 

 

  



EIX 5. INSTRUMENTS I GOVERNANÇA

 

Ind22. DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS PÚBLICS 

Objectiu 

Aconseguir que tota la població, independentment de les característiques 
sociodemogràfiques, tinga a la seua disposició una dotació òptima d'equipaments, 
mitjançant un diagnòstic quantitatiu de l'adequació de l'oferta dotacional a les 
necessitats de la població.  
En una anàlisi de cohesió social des del punt de vista urbanístic és especialment 
important l'oferta d'equipaments que utilitza la població, ja que aquests, des d'un punt 
de vista genèric, satisfan necessitats.  

Definició/Descripció 

S'entén per equipament el conjunt de dotacions que la comunitat estima 
imprescindibles per al funcionament de l'estructura social, coincidint amb les que 
requereixen un caràcter públic. Per això, cal distingir-ne la titularitat o ús, de manera 
que s'analitzen els equipaments a què tota la població té accés, independentment de 
la seua condició o el seu nivell de renda. 

En una ciutat cal entendre la dotació d'equipaments com a garantia de la qualitat 
urbana i com a component bàsic per a la cohesió social. 

Per calcular la dotació òptima d'equipaments públics de proximitat s'utilitzen uns 
estàndards determinats a partir de la quantitat d'espai que necessita cada usuari 
segons normativa i recomanacions diverses (Hernández Aja, A, 1997). Les xifres es 
matisen en funció de dos criteris: el tipus de teixit de la zona (central, mitjà i residencial 
dispers) i la seua caracterització demogràfica (població jove, sostenible o envellida). La 
determinació de la quantitat d'equipaments necessària es fa de manera proporcional a 
la quantitat de població resident a cada teixit. El resultat és un estàndard en m2 per 
habitant per a cada equipament. 

En aplicar els estàndards a les xifres de població, s'obté, en termes de sòl 
d'equipaments, un òptim de dotació en funció dels paràmetres anteriors. Aquest ha de 
considerar-se com una recomanació a la qual ha d'estendre la dotació de la zona. El 
càlcul proporciona informació útil sobre quins són els equipaments més deficitaris i 
quins són els més abundants.  

Fonts d'informació  
 

EIEL 2020 (Enquesta d'infraestructura i equipaments locals 2020)   
Ajuntament de Riola. 
PGOU RIOLA 
 
Càlcul del Indicador 
 
D'equips (%)= [dotació (m2s/habitant) per a cada tipus d'equipament/dotació òptima 
(m2s/habitant)] 



Resultats Obtinguts 

Per habitants: 1.790 hab 

Tipus 
Equipaments  

SUPERFÍCIE
SOLAR 

 DOTACIÓ 
(m2s/habitant)

 D'equips
(%) 

CULTURAL 1.698 0,95 185,09 % 

ESPORTIU 16.519 9,23 341,67 % 

EDUCATIU 4.212 2,35 64,47 % 

SANITARI 272 0,15 39,47 % 

ASSISTENCIAL 0 0,00 00,00 % 

Anàlisi dels resultats 

Analitzant els resultats, es pot observar que l'indicador no compleix l'objectiu de 
sostenibilitat de manera mínima. Hi ha tres valors sota el 100% de compliment 

No obstant, es els equipaments sanitari i assistencial on es senyala les mancances 
que d'aquest tipus d'equipament basic té el municipi de Riola. Hi ha que recordar que 
l’atenció primària que es presta en sols un centre recull des de l’atenció de malalties 
comunes fins a la medicina preventiva i l’educació sanitària. Per la qual cosa és 
important el seguiment racional i regular de l’assistència que s’hi presta al malalt i a la 
població. Mentre que per a l’assistència especialitzada tant ambulatòria com 
hospitalària la localitat de Riola es troba adscrita a l’Hospital de La Ribera d’Alzira.  

Ressenyar la debilitat dels equipaments assistencials es greu pues els índex 
d'envelliment es molt alt i aquest tipus d'equipament, com un centre respir es mes 
necessari. 

Dotació d'equipaments 
públics

m2/habitant

Cultural 0,5125
Esportiu 2,701
Educatiu 3,65
Sanitari 0,385
Assistencial 0,466

AVALUACIÓ DEL GRAU DE SOSTENIBILITAT 

Valor desitjable 100% els valors referencials òptims 
Valor mínim > 75% dels valors referencials òptims 





3. DAFO





D01 A01

D02 A02

D03 A03

D04 A04

D05 A05

D06

F01 O01

F02 O02

F03 O03

F04 O04

F05 O05

F06 O06

Tipologia de ciutat compacta amb una trama urbana que 
facilita la trobada ciutadà, la mobilitat sostenible i l'activitat

Medi natural, paisatge i patrimoni com a base per a un 
turisme sostenible respectuós amb el medi ambient, no 
consumidor de recursos

Aprobat un PGOU i altres instruments d'ordenació 
urbanística per a un desenvolupament més sostenible i 
equilibrat

Programes d'ajudes i fons autonòmics, nacionals i 
europeus per promoure un desenvolupament urbà 
equilibrat, sostenible i integrat.

Acceptació generalitzada de la importància de la 
participació de societat civil, sector públic i sector privat a 
la producció d'un poble més sostenible.

Programes i fonts de finançament per a la conservació del 
patrimoni natural, passiàstic i arquitectònic

EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

DEBILITATS AMENACES

Orografia i estructura morfològica complexa. Elements 
físics (riu Xúquer, infraestructures o altres) que 
condicionen la connectivitat o el desenvolupament

Comarca amb estancament demogràfic, en un fenomen 
d'abast territorial de pèrdua de població i llars, i una taxa 
d'envelliment elevada

Models de planificació rígids, que demanen escales 
diferents i objectius diferents per als nous problemes.

Dèficit de mesures de protecció i conservació del 
patrimoni natural, cultural i paisatgístic, per fer front a la 
seua degradació mediambiental i combatre el vandalisme

Inadequació de l'espai públic, zones verdes i espais 
lliures, amb els consegüents efectes negatius sobre la 
salut i la qualitat de vida

Planificació rural massa bucòlica, basada en la protecció 
del medi rural, que no contempla altres actius.

Dèficit d'infraestructures i serveis urbans municipals, per 
la manca d'adequació a les noves realitats i demandes de 
la població.

Dèficit d infraestructures de mobilitat i serveis urbans 
comarcals i autonòmiques. Per l'adaptació a les noves 
realitats i les demandes de la població.

Problemes d'accessibilitat i barreres arquitectòniques, 
especialment als equipaments i espais públics

Disminució de la mida mitjana de la llar, un fenomen 
demogràfic global que té implicacions importants en el 
model urbà i l'adequació del parc d'habitatge

Parc edificatori deficient i major de 50 anys. Elevada taxa 
d'edificis d'habitatges ineficients energèticament i amb 
problemes d'accessibilitat.

FORTALESES OPORTUNITATS

Riquesa del patrimoni natural i mediambiental, l'ús i la 
gestió del qual és clau en la generació de processos 
sostenibles.

Patrimoni natural infrautilitzat, que pot constituir la base 
sobre la qual desenvolupar actuacions i estratègies de 
desenvolupament urbà sostenible

Riquesa agrícola de l'entorn, que contribueix al 
desenvolupament econòmic i ofereix un element de 
vinculació entre allò urbà i allò rural.

Àmplia xarxa de camins i camins rurals, com a potencial 
de millora de l'entorn rural i del medi ambient.

Creixent interès i valoració social i del sector empresarial, 
del patrimoni natural i paisatgístic, favorable a un 
desenvolupament més sostenible

Difusió i potenciació de la cultura, esport, gastronomia, 
patrimoni, festes tradicionals a nivell autonomic, nacional i 
internacional



D01 A01

D02 A02

D03 A03

D04 A04

D05 A05

D06

F01 O01

F02 O02

F03 O03

F04 O04

F05 O05

Bona qualitat de l'aigua i/o de l'aire, en termes generals, 
amb efectes positius sobre la salut humana

Implantació de mesures per a la lluita contra inundacions, 
com ara plans de gestió i millora contra inundacions

Xarxes de municipis, programes d'adhesió a pactes o 
estrategies per a la millora de l'eficiencia energètica, 
energíes renovables i lluita contra el canvi climàtic 

Acceptació generalitzada de la importància de la 
participació de societat civil, sector públic i sector privat a 
la producció de ciutat sostenible.

El desenvolupament de l'activitat de gestió de residus com
a àmbit clau en la millora i la conservació del medi 
ambient i la generació d'ocupació

Plans supramunicipals de transport sostenible, que 
milloren la connexió interurbana amb transport públic 
sostenible i amb mitjans de transport tou

Patrons de mobilitat poc sostenible, amb un predomini del 
desplaçament en vehicle privat, davant de la mobilitat de 
vianants o ciclista. Dèficit de transport públic

FORTALESES OPORTUNITATS

Riquesa del patrimoni natural i mediambiental, l'ús i la 
gestió del qual és clau en la generació de processos 
sostenibles

Connexió del nucli urbà amb l'entorn rural millorant-ne la 
qualitat ambiental, a través de la recuperació d'espais 
degradats i la seua conversió en zones verdes en 
connexió amb els actius naturals.

Polítiques municipals en matèria d'eficiència energètica, 
com la millora de l'enllumenat públic o la incorporació 
d'energies renovables a edificis i instal·lacions municipals

Polítiques nacionals i europees relacionades amb la 
promoció de les energies renovables i l'eficiència 
energètica

PGOU i altres planejament municipal poc resilient al canvi 
climàtic

Riscos naturals i efectes del canvi climàtic. Exposició als 
riscos naturals i problemes vinculats al canvi climàtic, com
ara inundacions, onades de calor o sequeres

Infraestructures locals poc eficients, sobre les quals cal 
emprendre actuacions per millorar la seua eficiència 
energètica i incorporar les energies renovables

Alta dependència energètica exterior en un context 
d'escassa producció d'energies renovables a l'àmbit 
municipal i baix nivell d'autosuficiència

Necessitat de millorar el sistema de gestió de residus, 
amb noves instal·lacions en el context del reciclatge i 
l'economia circular

Escassetat de primeres matèries essencials i augment 
dels preus per al desenvolupament de l'economia global i 
local

Gestió deficient d'infraestructures hídriques. Problemes 
vinculats una gestió de les xarxes d'abastament d'aigua o 
d'aigues pluvials

Augment de població en situació de “pobresa energètica”.

Sistemes de depuració daigües residuals d'alt cost 
d'explotació.

Efectes de mobilitat vinculats a un desenvolupament 
territorial dispers, sobretot zones industrials i productives

EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

DEBILITATS AMENACES



D01 A01

D02 A02

D03 A03

D04 A04

D05

F01 O01

F02 O02

F03 O03

F04 O04

Model de ciutat compacta, trama urbana que facilita la 
convivència i la solidaritat veïnal, així com el 
desenvolupament i la viabilitat dels serveis locals

Ús de les TIC per a la millora de la governança i la 
participació ciutadana, per millorar el sentiment de 
pertinença, el compromís i la cooperació ciudadana

Bon nivell de convivència i seguretat ciutadana, dos 
aspectes que estan estretament vinculats.

Multiculturalitat i diversitat com a factor enriquidor, que 
permet el desenvolupament d'iniciatives vinculades al 
respecte i la integració social

Important teixit associacional, amb una ciutadania 
compromesa amb el desenvolupament social i econòmic i 
la presència d'associacions

Iniciatives orientades a fomentar lús de les TIC per al 
desenvolupament daccions en matèria dadministració 
electrònica i prestació de serveis.

Xarxa de serveis i beneficis en l'àmbit de l'educació, la 
salut, els esports o per a la gent gran

FORTALESES OPORTUNITATS

Existència d'iniciatives locals, programes per fomentar la 
cooperació, millorar la convivència, la cohesió social, 
evitar l'absentisme escolar i afavorir-ne la inclusió 
sociolaboral

Desenvolupament de programes en l'àmbit social com a 
oportunitat per millorar les condicions socio-econòmiques 
de la població

Tendencia a elevada taxa d'envelliment, com a 
conseqüència de la baixa natalitat, de l'emigració de la 
població jove, o la immigració de persones estrangeres 
d'edat avançada

Augment del pes de l'anomenada quarta edat sobretot en 
dones, que comportarà un augment significatiu de les 
demandes socials en un context de bretxa digital 
important

Elevada taxa d'atur de dones de més de 45 anys, associa
a l'increment del nombre de demandants de serveis 
socials

Desigualtat i bretxa de gènere, fenòmens que afecten de 
forma més intensa determinats col·lectius o accentuen les 
diferències entre homes i dones

Problemes d'abandonament escolar sobretot en dones 
que produeixen un deteriorament de les oportunitats 
sociolaborals dels seus habitants

Bretxa entre la formació de la població i els perfils 
demandats al mercat de treball comarcal, que requereix 
actuacions en matèria d'educació i formació

Baix nivell educatiu i formatiu de la població, de vegades, 
com a conseqüència d'una activitat econòmica molt 
especialitzada al sector primari

Efectes en el perfil socioeconòmic de la població, amb 
baixa presència d'estrangers o minories ètniques

EIX 3. VIURE I CONVIURE

DEBILITATS AMENACES



D01 A01

D02 A02

D03 A03

D04 A04

D05 A05

D06

F01 O01

F02 O02

F03 O03

F04 O04

O05

Actius culturals, patrimonials i paisatgístics, com a 
elements clau per fomentar i/o enriquir l'activitat turística, 
l'economia i l'ocupació

Polítiques autonòmiques i nacionals en relació amb la 
rehabilitació, regeneració i renovació urbana com a motor 
d'ocupació i reactivador de la construcció.

Programes locals d'ocupació i de foment dactivitats 
econòmiques, orientats a determinats col·lectius

Programes de foment de l'expansió d'empreses i la 
promoció exterior de productes locals, en un context de 
globalització.

Existència de teixit empresarial del sector industrial en 
Sueca i agroalimentari permet una ocupació continuada 
en el temps i majoritàriament en dones

Estratègies de potenciació de la indústria agroalimentària i 
del sector logístic, per diversificar i fomentar l'activitat 
econòmica 

Proximitat a centre de polaritat de Sueca amb més oferta 
d'ocupació i formació

Programes de foment de l'emprenedoria, especialment 
dirigit als joves o a les dones caracteritzats per un dèficit 
més gran en formació per a l'ocupació

Potencial turístic sense explotar, vinculat a determinats 
actius o recursos que requereixen actuacions de 
rehabilitació, reforma i posada en valor.

Alt nivell de desocupació i ocupació precaritzada en 
dones, amb elevada taxa d'atur de llarga durada, 
inestabilitat laboral o reduïts nivells retributius

Vulnerabilitat del sector agrícola de l'entorn, per estar en 
situació de declive o pendent de processos estratègics de 
reposicionament al mercat

Manca de vocació empresarial entre els joves i de la 
població, en un context d'insuficients oportunitats i mitjans 
per a l'emprenedoria

Pèrdua de poder adquisitiu de la població, com a 
conseqüència de pèrdua de feina, la precarietat laboral i 
l'envelliment

Insuficient oferta o oportunitats de primera ocupació per a 
joves, amb escasses alternatives de formació per a 
l'ocupació al teixit empresarial.

FORTALESES OPORTUNITATS

EIX 4. ECONOMIA I TREBALL

DEBILITATS AMENACES

Incapacitat del poble per atraure i retenir talent, motivada 
per la bretxa entre formació i mercat de treball.

Elevada taxa d'atur, àmbit territorial caracteritzat per un 
impacte gran de la pandemia i la crisi econòmica, en 
termes d'ocupació i activitat

Efectes d'una activitat econòmica molt especialitzada en 
un únic sector d'activitat, com ara la construcció o 
indústries agroalimentàries

Dinàmiques territorials d'abandó de determinats entorns, 
com a conseqüència d'una taxa d'atur elevada, 
especialment en la població jove i dones

Escassa innovació i valor afegit a l'economia local, amb 
una presència escassa d'empreses i treballadors en 
àmbits d'activitat densos en coneixement

Tendència al decreixement econòmic i poblacional motivat 
per l'impuls o la major activitat i atractiu de Sueca



D01 A01

D02 A02

D03 A03

D04 A04

D05 A05

D06 A06

F01 O01

F02 O02

F03 O03

O04

O05 Important recorregut de millora en el nivell de digitalització 
dels territoris, que permetrà una millor gestió dels serveis

FORTALESES OPORTUNITATS

Iniciatives locals d'impuls de la gestió de serveis TIC, 
administració electrònica, ús de xarxes socials per 
informar i donar servei de les ciutadanes i ciutadans, entre
d'altres

Millora de l'eficiència als serveis locals a través de 
l'Administració electrònica local, amb una simplificació de 
tràmits administratius i reduccióde costes

Motivació ciutadana per a la utilització de les TIC, en un 
context d'interès i extensió de noves iniciatives i projectes, 
per exemple, a l'àmbit de la mobilitat

Oportunitat d'aprofitar el talent format a l'àmbit universitar
com a palanca per impulsar la innovació i la transformació

Revisió dels instruments de planejament urbanístic, per 
adequar-los a la realitat actual

Aconseguir més feina en xarxa d'Administració, empreses 
i ciutadans, a través de noves estratègies de comunicació 
a l'era digital

Fomentar l'ús de les TIC entre la població, a través de la 
realització de campanyes d'informació per utilitzar-les o 
cursos de formació a determinats col·lectius.

Escassa formació de la població en la utilització de les 
tecnologies de la informació, amb serioses implicacions i 
conseqüències en matèria de competitivitat local

Escassetat de recursos econòmics per mantenir i 
transformar els serveis que l'Administració electrònica 
presta a nivell local

Insuficient penetració de la signatura electrònica a la 
societat.

Sota aprofitament de les TIC com a element de cohesió 
social i de millora de les oportunitats dels col·lectius més 
desafavorits

Sistema normatiu complex i heterogeni en totes les 
matèries, especialment la urbanística, que dificulta 
l'aplicació dels diferents plans i la gestió urbanística local.

Rigidesa normativa i administrativa per a la reutilització de 
dotacions i espais públics, i per a la inserció de nous usos 
en cas d'“infrautilització”.

Estructura i capacitat de l'entitat local insuficient per 
accedir a fonts de finançament europeus, així com per 
gestionar-les.

Difícil convivència de les diferents planificacions sectorials 
i la planificació local.

EIX 5. INSTRUMENTS I GOVERNANÇA

DEBILITATS AMENACES

Insuficient ritme d'incorporació de les TIC a l'àmbit local, 
especialment a l'entorn econòmic i en matèria de 
governança

Augment del pes de l'anomenada quarta edat, que es 
configurarà com un col·lectiu social amb dificultats 
especials per a l'accés a les noves tecnologies

Bretxa digital en sectors de la població, per la insuficiència 
o inadequació de la xarxa accés a Internet o per la
inexistència de serveis digitals adequats.

Escàs ús, amb caràcter general, de l'Administració 
electrònica i de les aplicacions municipals per part dels 
ciutadans i ciutadanes
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Un Pla d'Acció transformador no pot quedar-se en un diagnòstic de situació. A 
llarg termini, l'acció requereix que les polítiques públiques i els seus corresponents 
assignacions pressupostàries passin a estar concebudes sota el prisma dels ODS, 
exigint per tant una reorientació o alineament progressiu de totes les ja existents: 
és el procés anomenat mainstreaming. És a dir, que el conjunt de polítiques 
públiques (i les corresponents assignacions pressupostàries) s'alineïn amb els 
ODS, que aquests se situïn en el centre de les polítiques públiques.. 

Si en altres apartats s'han inventariat ja el conjunt de dades, polítiques públiques i 
instruments existents i rellevants per als ODS, en el present es recull la descripció 
i justificació d'un conjunt de polítiques que anomenarem "polítiques palanca", 
identificades per accelerar el progrés transversalment ja major escala en el 
conjunt dels 17 ODS. Per polítiques palanca ens referim a aquells programes o 
polítiques amb capacitat d'accelerar la implementació dels ODS, impulsar un 
desenvolupament sostenible coherent i aconseguir un impacte més ràpid i 
sostingut sobre aspectes clau per al progrés en el conjunt de l'Agenda 2030. 

En el present Pla s'incorpora un primer conjunt no tancat d'àrees de polítiques que 
es configuren com a palanques, que s'anirà ampliant i revisant a mesura que 
avance en la seua implementació. Aquest primer conjunt d'àrees prioritàries de 
polítiques palanca han de ser objecte d'estudi des d'una visió de desenvolupament 
sostenible, de manera que permeten, a través de la seua formulació o redefinició 
(si escau), ser polítiques que transversalicen i connecten diversos ODS, alhora 
que incideixen de manera directa en un o diversos dels mateixos. Les àrees 
prioritàries d'actuació i les polítiques palanca són, per la seua pròpia concepció, 
integrades i tenen impacte en més d'un ODS. La seua definició i implementació, 
de manera acord, haurà necessàriament fer de manera integrada. 
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A. Àrees d'actuació prioritàries i necessitats del municipi 
 
I. L'AGENDA URBANA LOCAL 

 
Compromís amb el desenvolupament urbà sostenible, en el marc més ampli de 
l'Agenda 2030, el ODS 11 és arribar a "ciutats i comunitats sostenibles", 
perseguint que siguen segures, inclusives i resilients. A més d'aquest ODS 
concret, el desenvolupament urbà sostenible pot contribuir a molts altres, amb els 
quals connecta transversalment, entre els quals es troben, com a mínim, els 
següents: l'ODS 6, Aigua i Sanejament; el 7, Energia assequible i no contaminant; 
el 8. Treball decent i creixement econòmic; el 9, Indústria, Innovació i 
infraestructura; el 10, Reducció de les desigualtats; el 12, Producció i consum 
responsable; i el 13, Acció pel clima. 
 
II. CANVI CLIMÀTIC I TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

 
 
El compliment de l'Agenda 2030 i els seus ODS, i en particular el 7 (assegurar 
l'accés a energies assequibles, fiables, sostenibles i modernes per a tots) i el 13 
(prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes). D'altra 
banda, i donat el caràcter transversal d'aquesta àrea prioritària, aquesta 
contribuirà al compliment d'altres ODS com el 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14 i 15. 
 
Té com a finalitat, entre d'altres, anticipar el coneixement dels possibles efectes 
del canvi climàtic i facilitar la resiliència i adaptació davant els mateixos, 
identificant els instruments que permetin integrar aquestes funcions en els nostres 
sistemes de coneixement i gestió. Així com, garantir la cohesió social i territorial 
en el context de la seguretat energètica, promovent les mesures que permeten 
una transició justa i solidària de l'economia afavorint l'aprofitament de les 
oportunitats i identificant les mesures d'acompanyament que faciliten la resiliència 
als impactes del canvi climàtic. 
 
III. PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA POBRESA, LA DESIGUALTAT I 
L'EXCLUSIÓ SOCIAL 

 
 
El marc estratègic es centrarà en dissenyar una estructura coherent d'acció que 
contemple metes estratègiques, entre d'altres, la lluita contra la pobresa i la 
desigualtat, especialment la pobresa severa i la pobresa infantil, invertir en les 
persones, centrant-se en l'educació inclusiva i promovent una ocupació adequada, 
millorar la protecció social, a través d'uns serveis adequats d'habitatge, sanitat, 
atenció a les persones dependents, serveis socials suficients i manteniment d'un 
sistema de prestacions socials que eviti situacions de necessitat i promoure 
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l'eficàcia màxima de les polítiques implementades, amb major coordinació 
d'agents, innovació social, transparència i col·laboració. Tot dins del marc que 
integra el principi d'igualtat i la perspectiva de gènere en l'ordenació general de les 
polítiques públiques i estableix els criteris d'actuació de tots els poders públics en 
relació amb la igualtat i facilitar la consecució de la dimensió transversal de la 
perspectiva de gènere i la seua influència sobre tots els àmbits de la vida. 
 
IV. L'ECONOMIA SOCIAL I CIRCULAR 

 
 
Preveu la posada en marxa d'instruments que impulsen l'economia social, amb 
especial atenció a les que donen suport a l'ocupació en els sectors més 
desfavorits i amb arrelament al territori, com es el sector primari o el turisme rural. 
 
Per altra banda, l'economia circular orientada al canvi d'un model d'economia 
lineal, d'extreure, produir, consumir i rebutjar, cap a un model sostenible que 
permeteixca maximitzar els recursos disponibles, tant materials com energètics, 
perquè aquests romanguen el major temps possible en el cicle productiu i reduir al 
mínim la generació de residus. Els objectius d'aquesta política giren al voltant de 
preservar i millorar el capital natural mitjançant la selecció de recursos i sistemes 
renovables o els de millors resultats, optimitzar l'ús dels recursos, mitjançant la 
rotació de productes, components i materials i increment de la vida útil , fomentar 
l'eficàcia dels sistemes, generar noves capacitats i nous llocs de treball, evitar 
danys a l'entorn, i preservar la contaminació, la biodiversitat i els ecosistemes. 
 
V. GOVERN OBERT 

 
L'Agenda 2030 i els principis de govern obert troben un espai de 
complementarietat que atorga major visibilitat a el paper de la transparència, la 
participació ciutadana, les institucions públiques responsables i la innovació 
tecnològica, com a facilitadors del desenvolupament sostenible perquè prosperen 
societats inclusives, justes i pacífiques. Un dels principals reptes de l'Agenda 2030 
es troba marcat en el seu ODS 16, que consisteix a configurar un nou marc de 
governança pública i una renovada arquitectura administrativa que garanteix la 
promoció de societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, 
facilite l'accés a la justícia per a tots i desenvolupa institucions eficaces, 
responsables i inclusives en tots els nivells. 
 
L'àrea funcional proposta per al desenvolupament del PUAM es correspon amb el 
conjunt de l'àrea urbana de Barxeta, ja que qüestions com la mobilitat, la millora 
de l'eficiència energètica, la defensa i promoció de col·lectius desfavorits (lluita 
contra la desigualtat), el desenvolupament de l'economia local i la promoció de 
l'administració electrònica, entre altres reptes, són qüestions que entenem han de 
ser tractades de manera "integral", després del procés de consulta realitzat amb 
els ciutadans i ciutadanes. 
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La gestió del poble s'ha d'orientar a partir de la creació d'un "criteri raonable". 
Aquest criteri no pot construir-se sense un sistema adequat de "Dades". Per poder 
anticipar, preveure i en el possible generar escenaris desitjables de futur, més 
eficaços i eficients, més resistents econòmicament, més cohesius i equitatius 
socialment, i més respectuosos amb la natura i els seus recursos, és 
imprescindible disposar d'una millor informació, amb coneixements ferms i 
sistemes d'indicadors rigorosos que permeten obtenir diagnòstics encertats . 
 



5. DEFINICIÓ D'OBJECTIUS ESTRATÈGICS I
 RESULTATS ESPERATS 





5. DEFINICIÓ D'OBJECTIUS ESTRATÈGICS I RESULTATS ESPERATS

1 

A. Definició d'objectius estratègics

El model territorial i urbà pel qual aposta el PUAM s'inspira en el principi del desenvolupament territorial i 
urbà sostenible. Es tracta d'un principi necessari per a l'esperada transició econòmica, ecològica, social i 
cultural dels pobles i també de la redefinició d'un model productiu que es planteja des de l'urbà.  

Centrant els objectius, els principis i valors característics que constitueixen l'aposta del PUAM, el seu 
marc estratègic pot estructurar identificant un Decàleg d'Objectius Generals, que desplega, al seu torn, un 
total de 22 Objectius Específics, que descansen sobre aspectes més concrets i que contribueixen a la 
consecució dels 8 Objectius Principals: 

Com a elements addicionals s'inclouen, en primer lloc, una sèrie de dades descriptives resultats de 
l'anàlisi desenvolupat que es presenten relacionats amb cada un dels 8 Objectius Generals i, en segon 
lloc, la informació que identifica com s'alineen cadascun d'aquests objectius amb els 17 ODS de l'Agenda 
2030, les seues respectives metes.  

En el primer cas, el conjunt de dades descriptives aportades facilita una aproximació a la situació actual 
del poble i es configura com una eina d'utilitat per a la presa de decisions i l'establiment dels objectius 
específics concrets que es pretenen aconseguir i l'avaluació es realitzarà mitjançant el sistema 
d'indicadors de seguiment. Per la seua banda, el segon cas s'acompanya en cada un dels objectius 
estratègics un quadre que té com a principal funció facilitar la feina de localització de les metes dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 amb cada un d'ells.  

I tot aquest marc estratègic descansa sobre una mirada necessàriament transversal i holística. Perquè el 
PUAM té com a finalitat el disseny, elaboració i implementació d'un model de desenvolupament urbà 
sostenible, no pot consistir en la simple suma de actuacions diverses que cobreixen diferents àmbits. 
D'aquí que l'aplicació de l'enfocament integrat en l'elecció d'actuacions sectorials resulte imprescindible, i 
dins d'aquest, també, els enfocaments participatius i multidimensionals. Perquè la participació ciutadana i 
la implicació dels diferents actors, tant públics com privats, permet adoptar decisions compartides des de 
l'origen i millorar la transparència de l'administració local 

1  Fer us racional del sól, conservar-lo i protegir-lo

2  Revitalitzar el model urbà

3  Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia circular

4  Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible

5  Impulsar i afavorir l'economia local

6  Fomentar la cohesió social i la trobada de l'equitat social

7  Fomentar la innovació digital

8  Millorar els instruments d'intervenció i la governança
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LES RELACIONS D'AQUEST OBJECTIU ESTRATÈGIC AMB ELS ODS I LES METES DE 
L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 

L'urbà es vincula amb el territori que ocupa, però els seus efectes s'estenen sobre un entorn molt 
més gran que aquell. La forma de vida urbana sol ser expansiva i sovint amenaça l'espai rural i la 
preservació de l'entorn a què arriba al seu desenvolupament, circumstància que hauria de ser 
suficient per a ser acurat en relació amb l'extensió de la urbanització. Aquest context és molt 
rellevant, perquè constitueix el primer pas per assolir un model de desenvolupament sostenible.  

Es tracta d'un sistema territorial en si mateix que mereix protecció i el seu propi anàlisi, 
independent dels mecanismes de funcionament i expansió. En qualsevol cas, és cert que els 
pobles són incapaços d'alimentar-se'm la seua pròpia producció primària, que no podrien 
sostenir-se amb la pluja que reben, ni garantir l'energia necessària amb els recursos d'energia i 
materials de què disposen dins del seu propi territori. Per tant son generadors de impactes 
negatius sobre la biodiversitat per la seua expansió sobre el territori, generem altes taxes de 
metabolisme energètic i material, amb demandes, emissions i abocaments creixents.  

Aquest objectiu estratègic persegueix no només que la ciutat s'adapte a la natura, sinó que la 
naturalesa entre al poble. Es tracta de fomentar les infraestructures verdes i blaves que 
garanteixen la biodiversitat i que connecten les tradicionals zones verdes urbanes amb la pròpia 

PUAM 

2.4 Pràctiques agrícoles sostenibles i
resilients

11a Vincles zones urbanes, periurbanes i rurals

6.6. Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb 
el aigua

11.4 Patrimoni cultural i natural

15.1 Conservar i usos sostenibles ecosistemes                
15.3 Lluites contra la desertificació

1.3: Millorar les 
infraestructures verdes i 
blaves i vincular-les al 

t t t l

15.5 Degradació i pèrdua de biodiversitat
15.9 Plans sensibles a medi ambient

17 ODS: METES

1.1: Ordenar el sòl de 
manera compatible amb 
el seu entorn territorial

1.2: Conservar i millorar 
el patrimini natural i 

cultural.
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        Fer us racional del sòl, 
conservar-lo i protegir-lo.  
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naturalesa, per acostar-la al ciutadà de manera accessible i saludable, permetent que tinguen, a 
més, un impacte beneficiós en els entorns periurbans.  

També busca connectar el medi urbà amb el medi rural, perquè de la seua conservació, 
tradicions i cultura depèn el futur dels pobles i el desenvolupament urbà sostenible.  

En suma, per mitjà d'aquest objectiu estratègic es busca que la planificació territorial i urbanística 
persegueixca l'ús racional del sòl com el que és: un recurs natural, escàs i no renovable, que 
mereix protecció i la preservació de la transformació urbanística ha d'incloure, al menys, els sòls 
que no siguin idonis per a atendre nous creixements, o que no siguen adequats per a ells, encara 
que el creixement pogués arribar a ser convenient o necessari. 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
1.1: ORDENAR EL SÒL DE MANERA COMPATIBLE AMB EL SEU ENTORN TERRITORIAL 
- Disposar d'un pla d'ordenació del territori actualitzat i realista que estableixca les bases del 
model territorial 
- Introduir mesures per vincular l'ordenació territorial amb la planificació econòmica, cultural i dels 
recursos naturals, amb l'objectiu de limitar la despoblació i contribuir a la conservació de la 
natura, la protecció dels usos rurals tradicionals i prestar una especial atenció als nuclis menuts 
de població. La despoblació és fonamentalment un problema territorial i d'absència de visió 
estratègica i de desenvolupament supralocal. 
- Disenyar el poble de conformitat amb el model territorial i de manera coordinada amb els nuclis 
adjacents, tenint en compte les seues característiques pròpies de clima, humitat, territori i 
paisatge 
- Reduir el consum de sòl verge adequant-lo a les dinàmiques de la població i a les noves 
activitats econòmiques, fomentant la productivitat de terra ja transformat 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
1.2: CONSERVAR I MILLORAR EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL. 
- Elaborar estratègies per millorar, conservar i posar en valor el patrimoni cultural (tant en els 
seus aspectes tangibles, com intangibles -formes de vida, tradicions, etc.-) i el paisatge urbà i 
rural, amb la finalitat de desenvolupar tot el seu potencial i garantir un nivell adequat de 
conservació i manteniment. 
- Adoptar mesures de conservació, millora i protecció de la natura i de el patrimoni natural: flora, 
fauna, paisatge i ecosistemes existents. 
- Protegir el medi rural d'acord amb el seu caràcter, especialment el sòl rural fronterer, de vora o 
confrontant amb el sòl urbà. 
- Posar en marxa campanyes de difusió de el patrimoni cultural i natural, per aconseguir una 
autèntica cultura de pertinença basada en el coneixement, que s'addicionen a la seua utilització 
racional com a recurs econòmic i turístic. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
1.3: MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES VERDES I BLAVES I VINCULAR-LES AL 
CONTEXT NATURAL. 
- Incorporar a la planificació i la gestió urbanística el concepte d'infraestructures verdes urbanes, 
com solucions multifuncionals basades en la naturalesa, que permeten atendre als problemes 
urbans. No només contribueixen a millorar la biodiversitat, sinó que lluiten contra el canvi climàtic 
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en l'adaptació local. Finalment, contribueixen a l'oci i a l'esbarjo dels ciutadans. Aquest tipus de 
infraestructures són per tant, claus per a la comprensió i gestió del metabolisme urbà. 
- Organitzar i dissenyar les xarxes d'infraestructures verdes i blaves tenint en compte criteris de 
connectivitat ecològica i de les característiques geomorfològiques del territori, amb el objectiu 
d'optimitzar la prestació de serveis eco-sistèmics als ciutadans. Això implica, també, delimitar i 
identificar els elements que constitueixen aquestes infraestructures i establir mesures per a la 
seua restauració, conservació i gestió 
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LES RELACIONS D'AQUEST OBJECTIU ESTRATÈGIC AMB ELS ODS I LES METES DE 
L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 
 
Les infraestructures i la forma urbana condicionen els patrons d'ús de sòl, l'elecció del transport, 
l'habitatge i els hàbits socials. Una volta implantats al territori són molt difícils de modificar i 
limiten el potencial de canvi en les ciutats ja consolidades, o la posada en marxa de polítiques 
que busquen l'eficiència en l'assignació dels recursos. 
 
L'establiment i el manteniment en el temps d'unes condicions adequades d'habitabilitat, tant en 
l'edificació, com en l'habitatge, requereixen l'ús de recursos diversos i un ampli ventall 
d'actuacions, tant públiques, com privades. Assolir els ODS i donar resposta a moltes de les 
necessitats emergents de la societat requereix, inevitablement, una transformació molt 
significativa de tot el patrimoni construït. Els nostres edificis i espais públics van ser projectats 
per a situacions, necessitats i formes de vida cada vegada més allunyades del nostre present, i 
molt més de el futur que s'ha de construir. 
 
En l'àmbit específic de l'edificació, és prioritari que es relacione adequadament amb el seu 
territori reconeixent, reinterpretant i aprofitant les característiques geogràfiques, geològiques i 
bioclimàtiques, com a font dels recursos que necessita: aigua, energia i materials. Només així 
s'aconseguirà pressionar el mínim possible sobre els recursos disponibles i s'obtindrà la màxima 
habitabilitat millorant l'eficiència de el patrimoni immobiliari construït, incloent l'eficiència 
energètica i promovent la rehabilitació i la reutilització. El principal capital per a una edificació 
sostenible és la construcció que ja existeix, entesa mitjançant una visió integral de l'entorn 
construït, tant per l'estalvi de recursos que suposa la seva utilització i renovació enfront de la 

PUAM 

1.4 Accés serveis bàsics i recursos financers

4.2 Qualitat de l'educació pre-escolar
4a Instal·lacions educatives inclusives i segures

2.2: Millorar el medi 
ambient urbà

11.7 Accés a zones verdes i espais urbans segurs

2.3: Millorar la qualitat i la 
sostenibilitat de les 

edificacions

15.5 Degradació i pèrdua de biodiversitat
15.9 Plans sensibles a medi ambient

17 ODS: METES

2.1: Garartir la qualitat i 
l'accesibilitat universal 

als equipaments i espais 
públics
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        Revitalitzar el model urbà.  
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substitució per edificació nova, com per la integració que suposa la construcció tradicional en 
estratègies d'ús de sòl més sostenibles. I un altre repte clau és millorar l'eficiència energètica de 
parc edificat existent, permetent que, en l'edificació residencial, aquesta eficiència es trasllade a 
una millor qualitat de vida i a un estalvi significatiu en les factures energètiques de les llars. 
Aquesta "edificació sostenible" ha de garantir, a més, l'habitabilitat, o el que és el mateix, l'accés 
a un allotjament digne i adequat per a tothom. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
2.1: GARANTIR LA QUALITAT I L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL ALS EQUIPAMENTS I 
ESPAIS PÚBLICS 
 
- Impulsar l'espai públic com a eix vertebrador del poble amb entorns propicis per a garantir una 
vida saludable a tots els sectors de la població. 
-  Fomentar la diversitat, la qualitat i la versatilitat dels espais públics, dotar-los d'un mobiliari 
adequat i polivalent, convenientment revisat i millorar la seua estètica, conservació i bellesa. 
Atendre el paisatge urbà. 
-  Fomentar la cultura, l'intercanvi, la convivència i l'oci urbans, convertint els carrers en "places", 
per aconseguir que l'espai públic siga un senyal d'identitat. 
-  Fomentar les mesures d'intervenció en els espais públics i edificis que redueixin i / o eliminen 
els impactes negatius sobre la salut dels ciutadans. 
-  Activar els espais de convivència com a fórmula per millorar la salut psíquica dels ciutadans i 
trencar bombolles de solitud i d'aïllament, propiciant la diversitat d'usos, el intercanvi cultural i el 
sentit de pertinença a el lloc. 
-  Prendre en consideració la inclusió dels animals de companyia en la vida urbana, reconeixent 
seua contribució a la salut física i mental de moltes persones. 
-  Eliminar barreres arquitectòniques, perseguint la major autonomia de les persones amb 
discapacitat o amb mobilitat reduïda, millorant l'accessibilitat universal a espais i equipaments 
públics, habitatge i serveis bàsics. 
-  Assegurar el major confort possible de l'espai públic a través del control de soroll, de la 
contaminació de l'aire i de la lumínica i de les condicions tèrmiques, fent-ho atractiu i saludable. 
-  Alliberar espai públic ocupat per l'automòbil privat per convertir-lo en espai públic d'ús múltiple, 
afavorint els usos de vianants i el comerç local. 
- Generar espais públics segurs, el que en gran mesura s'aconsegueix amb la seua ocupació 
constant. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
2.2: MILLORAR EL MEDI AMBIENT URBÀ 
 
- Garantir un hàbitat saludable i segur que permeti un desenvolupament cultural, social i 
econòmic ple. 
- Fomentar la creació o millora de zones i infraestructures verdes amb l'objecte d'afavorir la 
vinculació del poble amb la natura i afavorir la continuïtat física de l'entorn. 
- Fomentar actuacions per reduir la contaminació acústica, lumínica i visual i minimitzar el seu 
impacte en la salut i en la qualitat de vida. 
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OBJECTIU ESPECÍFIC 
2.3: MILLORAR LA QUALITAT I LA SOSTENIBILITAT DE LES EDIFICACIONS 
 
- Millorar l'estat de conservació, seguretat, manteniment dels edificis i l'habitabilitat dels 
habitatges. 
- Avançar cap a l'accessibilitat universal en edificis i habitatges. 
- Impulsar la millora de l'eficiència energètica de el parc edificat existent amb totes les mesures 
disponibles i possibles: fiscals, d'agilitació i simplificació dels tràmits administratius i mitjançant la 
posada en marxa de campanyes pedagògiques. 
- Promoure les Inspeccions Tècniques d'Edificis o els Informes d'Avaluació dels Edificis per 
fomentar la posada en marxa de mesures preventives que impulsen el manteniment preventiu i 
no només corrector o pal·liatiu en els edificis. 
- Emprar tècniques constructives eficients que garanteixin l'ús de materials adequats per els 
edificis i habitatges i que facilitin la reutilització. Es tractaria de "construir per durar". 
- Impulsar l'ús i l'actualització de el Llibre de l'Edifici durant la vida útil del mateix. fomentar el 
Llibre de l'Edifici "existent" en el qual consten les reparacions i rehabilitacions realitzades al llarg 
de la seua vida útil. 
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LES RELACIONS D'AQUEST OBJECTIU ESTRATÈGIC AMB ELS ODS I LES METES DE 
L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 

 

L'augment de les temperatures i les seues conseqüències, els grans períodes de sequeres, les 
inundacions degudes a pluges torrencials, la pèrdua de sòl fèrtil i l'augment dels incendis 
forestals se situen entre alguns dels efectes més negatius que es vinculen al canvi climàtic i en 
els quals el PUAM ha de tractar de donar resposta amb caràcter preventiu. La mitigació dels 
efectes del canvi climàtic es mostra, por tant, com una obligació i una urgència, alhora que 
l'adaptació constitueix una necessitat. 

PUAM 

1.5 Resiliència a desastres
econòmics, socials i ambientals

11.5 Desastres i reducció de vulnerabilitat

13.1 Resiliència i adaptació

3.2. Ser més eficients 
energèticament i 
estalviar energia

7.1 Accés universal a energia
7.2 Energies renovables
7.3 Eficiència energètica
7a Investigació i inversió en energies netes

3.3. optimitzar i reduir el 
consum d'aigua

6.1. Accés a l'aigua potable                                          
6.2. Accés a sanejament i higiene                                   
6.3. Qualitat de l'aigua                                                          
6.4. Augmentar l'ús eficient dels recursos hídrics              
6.5. Implementar la gestió integrada dels recursos

3.4: Fomentar el cicle
dels materials

12.2 Ús eficient de recursos naturals

12.2 Ús eficient de recursos naturals
12.3 Reduir el malbaratament d'aliments en les cadenes 
de producció i subministrament
12.4 Gestió de drets i productes químics
12.5 Prevenció, reducció, reciclatge i reutilització de
desfets

11.6 Desfets i contaminació en ciutats

17 ODS: METES

3.1: millorar la resiliència 
enfront del canvi climàtic

3.5: Reduir els
residus i afavorir
seu reciclatge

333
OO O

BB B
JJ J E

E E
CC C

TT T
II I UU U

        Fer una gestió sostenible dels 
recursos i afavorir l'economia 
circular.  



5. DEFINICIÓ D'OBJECTIUS ESTRATÈGICS I RESULTATS ESPERATS 
 

 

9 

Tots els factors ambientals alerten també sobre l'oportunitat de la resiliència, entesa com la 
capacitat de les comunitats per a resistir, adaptar-se i recuperar-se enfront de les pertorbacions 
del seu entorn, concepte que resulta clau per enfrontar un clima canviant i variable. 

L'eficiència està relacionada amb el propi metabolisme urbà, és a dir, amb els fluxos de 
materials, aigua i energia, que constitueixen el seu propi suport. L'ús i la gestió dels recursos 
naturals han d'assolir la màxima eficiència, mentre garanteixen la mínima pertorbació dels 
ecosistemes. l'ordenació del territori, urbanisme, la mobilitat, l'edificació, els fluxos d'aigua, els 
materials usats i els residus generats, units a determinats estils de vida, estan implicats en la 
creació d'escenaris estalviadors o malbaratadors d'energia. 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
3.1: MILLORAR LA RESILIÈNCIA DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC. 
- Incorporar mapes de riscos naturals al planejament, de manera que s'eviten actuacions de 
transformació urbana que siguen susceptibles de ser afectades per inundacions, pluges 
torrencials, insuficiència hídrica, risc de lliscament de terres, etc. 
- Posar en marxa plans d'emergència davant del canvi climàtic i, més àmpliament, plans d'acció 
pel clima i l'energia sostenible. 
- Fomentar les actuacions de prevenció i adaptació en aquells sòls urbanitzats susceptibles de 
ser afectats per riscos naturals. 
- Incorporar a la planificació i la gestió del territori i d'urbanisme el concepte d'infraestructures 
verdes urbanes i blaves, com solucions multifuncionals basades en la naturalesa, que resolen 
problemes urbans que van més enllà de les seues funcionalitats per a la millora de la 
biodiversitat com són: el tractament de zones inundables, la reducció d'illes de calor, la lluita 
contra el canvi climàtic, la reducció d'emissions GEH i, per descomptat, per anar adaptant 
localment l'oci i el gaudi ciutadà en aquests espais. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
3.2: SER MÉS EFICIENTS ENERGÈTICAMENT I ESTALVIAR ENERGIA. 
- Apoiar la transició energètica en i de les ciutats: en elles estan les claus, la generació 
distribuïda i l'autoconsum d'energia en l'àmbit urbà són eines bàsiques per aquest canvi de 
model energètic. 
- Fomentar l'ús d'energies renovables tèrmiques, de manera especial al parc edificat, que hauria 
d'aprofitar la seua relativa baixa demanda energètica i el seu potencial de captació solar. 
- Fomentar l'ús compartit de xarxes d'infraestructures per als diferents serveis urbans 
- Comptar amb sistemes d'energia resilients, és a dir, que tolerin les possibles pertorbacions 
sense tallar el subministrament d'energia als consumidors. La generació distribuïda d'origen 
renovable, o generació in-situ, permet comptar amb generació d'energia per mitjà de variades 
fonts situades en llocs el més pròxims possibles a les càrregues. 
- Facilitar l'autoconsum en cobertes municipals, mobiliari urbà, aparcaments en superfície, etc., i 
la incentivació de l'autoconsum en les cobertes d'edificis importants mitjançant de mesures 
fiscals en l'àmbit local (llicències d'obra, IBI, etc.) 
-  Fomentar la contractació de serveis energètics en els edificis públics 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
3.3: OPTIMITZAR I REDUIR EL CONSUM DE L'AIGUA. 
- Adoptar mesures per disminuir el consum d'aigua i de la despesa energètica i emissions 
associats a la distribució i tractament de el recurs 
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- Independitzar, sempre que siga possible, els recursos superficials per a ús urbà, dels destinats 
a altres usos, protegint de manera efectiva les zones de captació. 
- Adequar la qualitat de l'aigua per a cada ús concret, revisant les xarxes actuals de transport i 
distribució. 
- Fomentar la recollida selectiva, les xarxes separatives de sanejament i assegurar la proximitat 
de l'usuari a aquests sistemes per afavorir aquesta activitat. 
- Construir sistemes de depuració d'aigües no agressius amb l'entorn. A nivell local, aplicar 
tractaments que eviten la devolució de l'aigua a la natura contaminant o destruint la biodiversitat. 
- Fomentar tipus edificatòries amb menor demanda d'aigua i amb sistemes de recollida i 
reutilització d'aigües pluvials. 
- Utilitzar sistemes de retenció i filtració d'aigües pluvials, fomentar l'ocupació de paviments 
permeables i incloure dissenys de jardineria autòctona o estalviadora d'aigua mitjançant els 
sistemes eficients de reg. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
3.3: FOMENTAR EL CICLE DELS MATERIALS. 
- Fomentar el consum responsable, les iniciatives de reparació, reutilització i re-fabricació i els 
sistemes col·laboratius i compartits de béns i serveis. 
- Fomentar l'ús de matèries primeres secundàries i fàcilment reciclables procedents de entorns 
locals. 
- Adoptar mesures per separar en origen i gestionar els residus procedents de la construcció i 
incorporar-los en les noves obres d'edificació o rehabilitació, quan tècnica, ambiental i 
normativament siga possible, i fomentar l'aprovació de plans de reutilització dels residus de la 
construcció. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
3.4: REDUIR ELS RESIDUS I AFAVORIR EL SEU RECICLATGE. 
- Potenciar l'ús de sistemes de dipòsit, devolució i retorn, amb el consegüent estalvi de recursos i 
impactes ambientals i socioeconòmics. Aquesta línia d'actuació és bàsica per al 
desenvolupament d'una economia circular, com també ho són els plans de gestió de residus o 
instruments equivalents. 

- Reservar des del planejament les zones més adequades per solucionar els problemes de 
recollida i tractament dels residus i garantir que hi haja, en quantitat i qualitat suficients. 
Especialment, haurien de preveure reserves de sòl per a compostatge i tractament de residus 
vegetals i bioresidus. 

- Dissociar la generació dels residus de el desenvolupament econòmic mitjançant iniciatives de 
prevenció dels residus, amb un ús més eficaç dels recursos i amb un canvi cap a pautes consum 
més sostenibles 
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LES RELACIONS D'AQUEST OBJECTIU ESTRATÈGIC AMB ELS ODS I LES METES DE 
L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 
 
La mobilitat, entesa com la capacitat de moure en l'espai urbà mitjançant diferents mitjans de 
transport, constitueix una dinàmica clau per a la planificació dels pobles. Els sistemes de 
transport influeixen de manera decisiva en les pautes de desenvolupament urbà i en la qualitat 
de vida dels ciutadans. També a la justícia espacial, entesa en aquest cas com el paper que 
juguen les ciutats mitjançant la planificació de l'espai i les seues connexions en la conformació 
de la igualtat o de la desigualtat social. 
 
Pel que fa a el disseny de sistemes de transport, la clau està en l'eficiència i la sostenibilitat que 
proporcionen alternatives atractives, confortables i assequibles a el vehicle privat. Els sistemes 
de transport han de, a més, convertir-se en un vector d'innovació en l'entorn urbà, capaços 
d'incorporar les més avançades tecnologies en favor d'una mobilitat més segura, eficient i 
sostenible. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
4.1: AFAVORIR L'ESPAI URBÀ DE PROXIMITAT. 
- Promoure la connectivitat urbana i l'accessibilitat universal, amb patrons de proximitat entre la 
residència i el treball, per limitar les exigències de mobilitat. 
-  Establir en els instruments d'ordenació un repartiment equilibrat de l'espai urbà destinat a 
mobilitat motoritzada i no motoritzada, d'acord amb les polítiques de desenvolupament 
sostenible. 
- Prioritzar, en la mesura del possible, la ciutat per al vianant afavorint els itineraris continus, 
assegurances i responsables i propiciant una forma de vida més saludable i activa. 
- Fomentar l'eficàcia i la qualitat dels modes de transport més econòmics i a l'abast de tots els 
grups d'edat: transport públic, bicicleta i a peu. 

PUAM 

4.1: Afavorir la ciutat de 
proximitat

dels materials
3.6 Accidents de trànsit

9.1. infraestructura sostenible

11.2 Transport públic
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- Desenvolupar xarxes de vianants i ciclistes, incloent els nous desenvolupaments urbans, 
garantint desplaçaments no motoritzats segurs i en un entorn amigable. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
4.2: POTENCIAR MITJANS DE TRANSPORT SOSTENIBLES 
- Adoptar mesures a través d'un pla de mobilitat urbana sostenible, per reduir els viatges en 
transport privat, fomentar els sistemes de transport públic eficients i millorar la qualitat dels 
desplaçaments de vianants. 
- Ubicar aparcaments de dissuasió a la perifèria urbana, facilitant la transferència de l'usuari d'un 
vehicle privat al transport públic o a el vehicle compartit. 
- Impulsar i afavorir l'ús de vehicles d'energies alternatives i híbrids. implantar punts de recàrrega 
de cotxes elèctrics. 
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LES RELACIONS D'AQUEST OBJECTIU ESTRATÈGIC AMB ELS ODS I LES METES DE 
L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 
 
De manera molt especial, les ciutats són motor de progrés social, de creixement econòmic i de 
espai de convivència i desenvolupament de la democràcia. En sentit contrari, l'absència 
d'enfocaments integrats i d'estratègies territorials genera importants desequilibris i disfuncions el 
màxim sacrifici és sempre el social: poblacions que envelleixen, que s'aïllen en el territori, que no 
tenen accés als mateixos serveis que la resta, pobles que subsisteixen amb molt poca població, 
infraestructures i inversions que no arriben o que no vertebren adequadament el territori, 
absència d'oportunitats educatives o professionals, etc. 
L'hàbitat urbà és, per tant, determinant en els processos d'integració o exclusió de persones i 
grups socials, és clau per perseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats i també per garantir el 
progrés econòmic, perquè aquest progrés i l'evolució d'una societat no només es genera des del 

PUAM 

1.2 Pobresa relativa en totes les seues dimensions
1.3 Sistemes de protecció social
1.b Marc normatius per eradicar la pobresa econòmics, 
socials i ambientals

10.2 Promoció de la Inclusió social, econòmica i política

11.3 Augment de la urbanització inclusiva i sostenible

4.2 Qualitat de l'educació preescolar
4.4 Competències per accedir a l'ocupació
4.5 Disparitat de gènere i col·lectius vulnerables

5.1 Posar fi a tot tipus de discriminació
5.2 Violència de gènere
5.4 Treballs i cura domèstica
5.5 Participació Plena de la dona i igualtat d'oportunitats
5.c Política i lleis per a la igualtat i l'apoderament

10.2 Inclusió social, econòmica i política
10.3 Igualtat de tracte i d'oportunitats
10.4 Polítiques fiscals, salarials i de protecció social
10.7 Migració i polítiques migratòries
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benestar material o institucional, sinó també des de les possibilitats que aquest hàbitat ofereix a 
tots els seus individus. 
 
És una evidència que el poble és motor de progrés social, de creixement econòmic i d'espai de 
desenvolupament de la democràcia en la mesura en què siguem capaços de mantenir l'equilibri 
social, protegint la diversitat cultural, barrejant rendes, gèneres, cultures, edats i professions i 
garantint una elevada qualitat de serveis de naturalesa eminentment urbana. Per això el PUAM 
persegueix un model territorial i urbà que busca la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i 
l'equitat. Qualsevol de les òptiques que s'aborde haurà de venir precedida del necessari 
enfocament social, perquè les persones són el primer. I per això, tant les polítiques territorials, 
com urbanes hauran de perseguir l'equilibri social, protegir la diversitat cultural, barrejar rendes, 
gèneres, cultures, edats i professions i garantir una adequada qualitat de vida. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
5.1: REDUIR EL RISC DE POBRESA I D'EXCLUSIÓ SOCIAL. 
 
- Incloure en els plans i programes de caràcter social que s'elaboren i aproven mesures per fer 
efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes i els compromisos 
específics per dur a terme les mesures que combaten els efectes negatius i els obstacles que 
tenen les dones com a conseqüència de les múltiples discriminacions. 
- Fomentar la creació o millora de serveis socials dirigits a persones en risc d'exclusió social i 
promoure campanyes de difusió dels serveis existents per a coneixement de la ciutadania. 
- Adaptar els sistemes d'acollida de persones i llars en situació de vulnerabilitat a les necessitats 
actuals, incloent els fluxos migratoris. 
- Reduir els nivells de desigualtat, el risc de pobresa i l'exclusió social a través de mesures que 
actuen en els nivells de segregació espacial, residencial i dissimilitud. 
- Promoure l'ús de l'espai públic i la convivència ciutadana com a elements de cohesió social. 
Convertir els carrers en places, no només com a espais de gaudi i convivència comuns, sinó 
també com a espais públics inclusius. Garantir l'accessibilitat universal als mateixos. 
- Reforçar el sentit de pertinença a un lloc com a senyal d'identitat i el coneixement de l'entorn 
més proper. 
- Elaborar polítiques relatives a la seguretat pública i la prevenció de la delinqüència i la violència 
evitant l'estigmatització de col·lectius vulnerables. 
- Adoptar mesures de prevenció i lluita contra l'abandonament escolar. 
- Actuar específicament en la reducció de la desigualtat, el risc de pobresa i l'exclusió social 
eliminant l'infrahabitatge. 
- Adoptar mesures de suport a la formació i l'accés a l'ocupació 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
5.2: CERCAR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DES D'UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE, 
EDAT I DISCAPACITAT 
- Integrar la perspectiva de gènere, edat i discapacitat en els temes relacionats amb el dia a dia 
del poble, en les estructures administratives i en els processos de presa de decisions. 
- Adoptar mesures per a la detecció primerenca de la vulnerabilitat o exclusió social en relació als 
processos d'ocupació il·legal de sòl i edificis, comptant amb espais i serveis de coordinació entre 
Serveis Socials, Igualtat, Habitatge, Seguretat ciutadana i Salut per l'acompanyament de les 
persones més vulnerables. 
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- Garantir un nivell adequat de prestacions socials per a les persones amb discapacitat i en 
situació de dependència. 
- Augmentar la seguretat ciutadana en els espais urbans adoptant les mesures adequades de 
disseny urbà (il·luminació, mobiliari, etc.) 
- Augmentar la dotació de parcs, freqüentats principalment per gent gran, dones i nens, garantint 
una adequada accessibilitat, il·luminació i seguretat. 
- Definir itineraris pavimentats que faciliten l'accessibilitat universal, que estiguen adequadament 
il·luminats i amb superfície d'ombra suficient per gaudir de zones d'esplai. 
- Donar suport a la "mobilitat de la cura" assegurant que els viatges vinculats a la cura d'altres 
persones i el manteniment de la llar es puguen desenvolupar en el menor temps possible, a les 
franges horàries requerides i amb un cost assumible. 
- Fomentar programes de voluntariat, activitats socials, etc. que afavoreixin la interrelació entre 
les persones que viuen soles i la seua socialització amb els veïns del poble. 
- Fomentar la creació d'activitats socials, culturals, etc., que afavoreixin la integració intercultural, 
des d'una perspectiva educativa, social, etc. 
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LES RELACIONS D'AQUEST OBJECTIU ESTRATÈGIC AMB ELS ODS I LES METES DE 
L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 

És fonamental el paper que juga el desenvolupament econòmic de les zones rurals, sobretot com 
a factor per al manteniment de la població al territori i, a través de la mateixa, per aconseguir un 
major equilibri territorial. Sectors com l'agricultura ecològica i la seua comercialització mitjançant 
l'ús de les noves tècniques d'informació i venda són una aposta ferma per l'economia verda 
circular, alhora que contribueixen, com ho fa el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera en 
general, a lluitar contra el risc d'incendi, perquè propicien el manteniment i recuperació 
d'espècies autòctones, fixen la població local i actuen sobre la taxa de reemplaçament 

PUAM 

1.b Marc normatius per eradicar la pobresa

2.c Volatilitat de preus dels aliments

5a Igualtat de drets als recursos econòmics

8.1 Creixement econòmic
8.2 Diversificació, tecnologia i innovació
8.3 Foment xicoteta i mitjana empresa
8.4 Producció i consum eficient i respectuós
8.6 Plena ocupació i treball decent

9.2 Indústria inclusiva i sostenible 
9.3 Accés Pimes a serveis financers i cadenes de valor

12.6 Empreses i informes sobre sostenibilitat

8.9 Turisme sostenible

12.b Turisme sostenible
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generacional de aquesta classe d'explotacions. I en aquest context, l'accés a les 
telecomunicacions és tan important o més que el simple transport físic. 

Hi ha unanimitat en que l'actual estratègia per competir entre territoris ha de canviar per a basar-
se en la informació i en el coneixement. Un model urbà més sostenible només serà possible si es 
canvia d'estratègia per competir, és a dir, si es persegueix, alhora, un model de ciutat del 
coneixement. I en aquesta nova estratègia interessa, especialment, comptar amb les activitats 
que millor controlen el present i més anticipen el futur, és a dir, aquelles que més densitat 
d'informació tenen i major informació controlen. El web social, com a espai d'interacció virtual 
entre ciutadans, entitats i administracions, ha de ser garantida, facilitant l'accés dels ciutadans 
als béns i serveis, a la informació, a l'intercanvi de coneixements i, amb això, als processos de 
debat i decisió, en un marc transparent i fiable. És també una forma de democratitzar el poble, 
avançant en els processos de decisió col·lectiva. 

Algunes de les més importants disfuncions que hui plantegen determinades activitats 
econòmiques tenen el seu origen en la descoordinació entre la planificació sectorial i la 
planificació urbanística. Un exemple evident és el turisme com a font de creixement i 
desenvolupament local i amb ell, l'auge de l'economia col·laborativa, molt especialment en l'àmbit 
de l'habitatge. Alguns municipis s'han dotat de Plans Estratègics de Turisme a la vista de 
l'enorme força de el sector per crear llocs de treball, en un termini més o menys curt i per generar 
riquesa. En aquests plans, però, solen estar absents els mecanismes que han de resoldre les 
disfuncions que es van produint entre les necessitats dels visitants i les dels residents, la solució 
podria estar en la coordinació adequada de tots els sectors que puguen resultar rellevants per a 
l'economia local. 

Finalment, el comerç electrònic, també conegut com e-commerce està produint canvis 
significatius en la compra i venda de tot tipus de productes i serveis, tant a través de mitjans 
electrònics, com per mitjà de xarxes socials i pàgines web. La tradicional morfologia de el comerç 
local, molt afectada ja per les grans superfícies comercials, té en aquest nou tipus de comerç 
altre repte de difícil competència, a què s'uneixen les dificultats per compatibilitzar horaris 
laborals i horaris comercials. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
6.1: TROBAR LA PRODUCTIVITAT LOCAL, LA GENERACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I 
SECTOR CLAU EN L'ECONOMIA LOCAL. 
 
- Afavorir actuacions que permetin diversificar l'estructura productiva i generar oportunitats 
d'ocupació que garanteixin la qualitat de vida. 
- Previndre mesures que tinguen en compte la pèrdua de llocs de treball previsible per la 
robotització imminent de molts procediments. 
- Fomentar la innovació, l'ús de les noves tecnologies i el coneixement per aconseguir una 
activitat econòmica competitiva i una major oferta d'ocupació. 
- Fomentar l'accés a noves maneres de consum, el comerç electrònic i aprofitar els avantatges 
de l'economia circular. 
- Afavorir les activitats econòmiques en l'àmbit rural i la producció local, l'alimentació de 
proximitat i tractar de limitar al màxim el transport dels aliments per consumir menys recursos i 
afavorir l'alimentació de temporada més sana i mediambientalment més recomanable. 
- Incentivar el sector primari com a recurs econòmic amb valors agrològics significatius. 
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- Potenciar la riquesa de el teixit associatiu i crear una estructura de col·laboració implicada. 
- Fomentar l'economia social: l'associacionisme, les societats laborals, les cooperatives i les 
mutualitats que persegueixin interessos generals. 
- Generar espais atractius per a l'activitat econòmica i el comerç local i reservar espais per a la 
comercialització de productes locals. 
- Garantir la correspondència entre la prestació dels serveis municipals amb la suficiència 
financera local a través de l'elaboració i seguiment d'informes de sostenibilitat econòmica. 
- Previndre mesures que tinguen en compte la pèrdua de llocs de treball previsible per la quarta 
revolució tecnològica. Especialment per la derivada de el comerç electrònic. 
- Fomentar la conciliació laboral i la igualtat d'oportunitats en l'accés a la feina. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
6.2: FOMENT DEL TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT 
- Afavorir l'ecoturisme i el turisme rural com a forma de dinamitzar econòmicament i de manera 
sostenible, entorns territorials en regressió, per tal de diversificar la demanda d'activitat i de 
sectors econòmics. 

- Disposar d'oferta cap a un turisme especialitzat amb activitats lligades a la innovació, la 
creativitat i l'oci 
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LES RELACIONS D'AQUEST OBJECTIU ESTRATÈGIC AMB ELS ODS I LES METES DE 
L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 
 
El recurs a les noves tecnologies és, segurament, un dels principals reptes que s'han d'abordar 
ja per reduir les incerteses actuals i, al seu torn, per augmentar la capacitat d'anticipació que 
requereix el futur. L'Era Digital està definint un món diferent, en el qual les persones, la 
informació i les coses estan connectades com mai abans, amb una intensitat i velocitat a la qual 
és imprescindible adaptar-se. La innovació tecnològica, i especialment la tecnologia digital són el 
veritable motor i impulsor dels processos de canvi de la societat i seguirà sent-ho en el futur. 
 
L'Internet de les coses, el big data, la computació quàntica, la intel·ligència artificial, el machine 
learning, la robòtica, l'ecommerce, la connectivitat 5G, la conducció autònoma, són algunes de 
les grans tendències que s'observen en aquest moment, derivades d'avenços tecnològics sense 
precedents i que estan començant a definir un món diferent. I cada un d'aquests avenços té una 
enorme capacitat per produir processos de canvi en els pobles. Cal connectar amb el concepte 
Smart City no només amb la innovació digital, sinó amb la capacitat d'oferir, principalment a la 
ciutadania, espais de convivència i desenvolupament personal, professional i social del màxim 
valor, benestar i competitivitat. De fet, les noves tecnologies tenen una enorme influència en 
múltiples aspectes del benestar. Un d'ells, que no ha de passar desapercebut, és de la 
participació directa i la governança. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
7.1: AFAVORIR LA SOCIETAT DE EL CONEIXEMENT I AVANÇAR CAP AL 
DESENVOLUPAMENT D'UN POBLE INTEL·LIGENT. 
 
- La digitalització del poble i dels serveis urbans mitjançant models eficients i sostenibles basats 
en plataformes digitals de gestió intel·ligent. 
- Facilitar l'accés a les xarxes de comunicacions mòbils modificant i adaptant les normatives 
locals a la nova normativa estatal en la matèria. 

PUAM 

7.1: Favorir la societat de 
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Fomentar la innovació digital.  
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- Impulsar l'espai públic com a eix vertebrador de l'accés a les noves tecnologies per part del 
ciutadà. 
- Considerar el desplegament de les comunicacions electròniques com un equipament bàsic que 
ha de formar part de les determinacions estructurants dels instruments de planejament. 
- Impulsar les tecnologies netes en els processos d'informació i de comunicació i en els sistemes 
intel·ligents de transport, així com en la gestió eficient i sostenible dels recursos de la ciutat 
(energia, aigua, residus i medi ambient urbà). 
- Apostar per un desenvolupament econòmic i competitiu del poble basat en la innovació, la 
tecnologia i un millor aprofitament del capital social i humà. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
7.2: FOMENTAR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA I REDUIR BRETXA DIGITAL. 

- Fomentar el govern obert i transparent (portals open data) que es recolza en la tecnologia per 
aconseguir qualitat i eficiència en els seus serveis i activitat i per incentivar la participació 
ciutadana en els processos de decisió que afecten la ciutat. 
- Promoure l'existència de portals oberts d'informació en què es puga accedir a dades en brut i 
no manipulats, amb els quals posteriorment poder treballar amb garantia de certesa que 
afavoreixi, a més, l'intercanvi d'informació 
- Augmentar els serveis d'administració electrònica facilitant els procediments administratius a 
ciutadans i empreses. 
- Adoptar mesures d'innovació tecnològica amb aplicacions que s'apropen al ciutadà als serveis 
públics. També està relacionada amb el vehicle elèctric i l'autònom.  
- Disposar d'estratègies d'alfabetització digital de col·lectius vulnerables (aturats de llarga durada, 
gent gran, etc.) per tal de reduir la bretxa digital. 
- Millorar la formació especialitzada en aquestes matèries, tant per part dels empleats públics 
com de la societat en general. 
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LES RELACIONS D'AQUEST OBJECTIU ESTRATÈGIC AMB ELS ODS I LES METES DE 
L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 

Es podria dir que aquest objectiu estratègic constitueix, en si mateix, el PUAM, a la mesura que 
cap dels objectius anteriorment esmentats podria posar-se en marxa sense una adequada 
bateria d'eines. 

Els objectius comuns de sistema a dissenyar s'haurien de fonamentar en una bona normativa, un 
sistema de planejament adequat, unes fonts de finançament d'acord amb les accions a 
desenvolupar, un governança que funciona i una participació ciutadana real i efectiva, a més de 
canals de difusió i transmissió de coneixement. 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
8.1: ACONSEGUIR UN MARC NORMATIU I DE PLANEJAMENT ACTUALITZAT, FLEXIBLE I 
SIMPLIFICAT QUE MILLORE, TAMBÉ, LA GESTIÓ. 
- Disposar d'Ordenances municipals que siguen compatibles amb la normativa estatal i 
autonòmica i que permetin aplicar les dues sense llacunes, ni problemes interpretatius. 

PUAM 

8.1: Aconseguir un marc 
normatiu i de 

planejament actualitzat, 
fl ibl i i lifi t

16.b Lleis i polítiques

16.6 Institucions eficaços i transparents
16.7 Participació ciutadana
16.10 Accés a informació i llibertats fonamentals

17.9 Reforç de capacitats
17.14 Coherència de polítiques
17.17 Aliances públic-privades
17.18 Creació de capacitat estadística

11.C Suport a la construcció d'edificis sostenibles i 
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12.7 Adquisicions públiques sostenibles
12.8 Educació per al desenvolupament sostenible

4.7 Educació global per al desenvolupament sostenible
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16.7 Participació ciutadana
16.10 Accés a informació i llibertats fonamentals
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- Crear instruments adequats per a la intervenció en les àrees consolidades, mitjançant 
operacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 
- Propiciar que es fomente l'autopromoció d'habitatge com un instrument molt útil per evitar la 
despoblació 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
8.2: ASSEGURAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I AFAVORIR LA 
GOVERNANÇA 

- Garantir un procediment participatiu obert a tota la ciutadania que siga previ al procediment 
formal d'elaboració dels plans, programes i projectes com a forma d'assegurar una veritable 
participació ciutadana. 
- Fomentar la participació en el disseny, seguiment i avaluació de polítiques públiques per part de 
les persones i les famílies. L'accessibilitat a la informació és clau per aconseguir aquesta 
participació 
- Impulsar els pressupostos participatius en els governs locals. 
- Fomentar la transparència i les dades obertes en la planificació i en la gestió dels assumptes 
públics així com la rendició de comptes de l'actuació pública. 
- Crear bases estadístiques municipals que permeten tenir un millor coneixement de les 
dinàmiques econòmiques locals. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
8.3: IMPULSAR LA CAPACITACIÓ LOCAL I MILLORAR EL FINANÇAMENT. 
- Garantir l'adequat coneixement de tots els programes i línies d'ajudes públiques (Internacionals, 
nacionals, autonòmiques i locals) existents al servei dels objectius del PUAM. Especialment entre 
els tècnics municipals, als quals hauria formar-se en la gestió d'aquests programes per a la seua 
major aprofitament. 
- Millorar el finançament de les polítiques i els serveis que necessàriament s'han de prestar 
- Relacionar els pressupostos municipals amb el compliment dels objectius del PUAM. 
- Fomentar el mecenatge com a mitjà de finançament privat d'iniciatives i projectes per fins 
d'interès general. 
- Fomentar el microfinançament com a mitjà de finançament col·lectiu d'iniciatives i projectes. 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
8.4: DISSENYAR I POSAR EN MARXA CAMPANYES DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ. 
- Crear estructures estables d'informació amb seus físiques concretes que tinguen entre els seus 
fins educar en el funcionament del poble i ajuden a generar una cultura de participació ciutadana 
i establir canals adequats i accessibles perquè aquella siga real i efectiva, tenint en compte la 
diversitat humana. 
- Fomentar el diàleg civil, entès com aquell que permet a les organitzacions i associacions 
representatives d'interessos diversos (persones amb discapacitat, famílies, veïns, etc.) participar 
en l'elaboració, execució, seguiment i avaluació de les polítiques públiques que els afecten. 
Aquest objectiu inclouria el foment de la pròpia creació i manteniment d'aquestes associacions i 
organitzacions com a veritables vies de participació democràtica en els assumptes públics. 
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EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

B. Resultats esperats.  
 
Per a la quantificació dels resultats del conjunt de les actuacions plantejades en el PUAM, 
s'empraran indicadors de resultat, que són transversals als objectius estratègics descrits. 

 

Ind01. SUPERFÍCIE ARTIFICIAL PER HABITANT 
Superfície artificial per habitant (m2/hab): [Superfície artificial/nombre d'habitants] 

 
Ind02. SUPERFÍCIE ARTIFICIAL EN RELACIÓ A LA SUPERFÍCIE MUNICIPAL 
Superfície artificial en relació a la superfície municipal (%): [Superfície artificial/àrea total de 
terme municipal] x100 
 

Ind03 DISPERSIÓ DELS NUCLIS DE POBLACIÓ 
Dispersió dels nuclis (%):  [Sòl urbà residencial dispers (ha)/sòl urbà municipal (ha)] 
 

Ind04 COMPACITAT CORREGIDA 
Compacitat corregida (m): [volum edificat / espai públic d'estada]  
 

Ind05 DENSITAT D'HABITATGES 
Densitat d'habitatges (habitatges/ha.): [nombre d'habitatges/sòl urbà municipal] 

 
Ind06 DENSITAT DE POBLACIÓ, amb perspectiva de gènere 
Densitat de població total (hab/ha), en perspectiva de gènere: [població de dret (empadronada)/sòl urbà 
municipal]  
 

Ind18. ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT. Índex Biòtic del Sòl 
Ibs (%)= [∑(factor de permeabilitat del sòl x Superfície de tipus de sòl/ Superfície total de sòl urbà 
residencial] 
 

Ind19. ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT. Espai Verd per Habitant 
Superfície verda per habitant (m2/hab): [Superfície verda total/nombre d'habitants] 
 

 
Ind13. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES VIES PUBLIQUES 
Estat Viari (%): [Superfície bon estat conservació/superfície viari públic total] 
 

Ind14. REPARTIMENT DEL VIARI PÚBLIC: VIARI DE VIANANTS - VIARI 
VEHICULAR 
Superfície Vvianants (%): [Superfície viari vianants/superfície viari públic total] 
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EIX 3. VIURE I CONVIURE

EIX 4. ECONOMIA I TREBALL

Ind15. CONSUM D'AIGUA POTABLE PER HABITANT 
Consum aigua per habitant (litres/habitant-dia): 
[Consum d’aigua (litres/dia)/Població total] 

Ind16. DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS URBANES 
Aigua depurada per habitant (litres/habitant-dia): 
[volum d'aigua residual tractada en algun sistema de sanejament/població total del municipi)/365 dies] 

Ind17. CONSUM ENERGÈTIC PER SECTORS 

COe (MWh/habitant)= [consum energètic total/total d'habitants] 
En el cas del Sectors (MWh/m2)= [consum energètic total per sectors/total superfície construïda 

Ind20. GESTIÓ DE RESIDUS. Generació de residus 
Volum residus urbans (Kg/persona-dia)= [Volum total de residus/ Total habitants x 365 dies] 

Ind21. GESTIÓ DE RESIDUS. Recollida separada de residus 
Recollida selectiva per fraccions (%): 
[(tn de la fracció capturada (brutes) en els sistemes de recollida selectiva – t impropis de la fracció) / t 
totals de residus generats de la fracció per any] 

Ind07. POBLACIÓ DE NACIONALITAT ESTRANGERA amb perspectiva de 
gènere 
Índex població estrangera (%)= [població estrangera / població total] 

Ind08. TITULATS DE TERCER GRAU amb perspectiva de gènere 
Índex titulats de tercer grau (%)= [població titulada tercer grau / població total]  

Ind09. ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ amb perspectiva de gènere 
Índex envelliment (%)= [població > 65 anys / població < 15 anys]  

Ind10. POBLACIÓ ACTIVA amb perspectiva de gènere 
Població activa. Total i per gènere: 
[població activa 16+ / població en edat laboral 16-65] x 100 

Ind11. TAXA D'ATUR amb perspectiva de gènere 
Taxa d'atur. Total i per gènere (%): [població a l'atur / població activa] 
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EIX 5. INSTRUMENTS I GOVERNANÇA

Ind12. TAXA DE DEPENDÈNCIA amb perspectiva de gènere 
Taxa de dependència (%) [(població 0-15 + població 65+)/població en edat laboral 16-64) x 100 

Ind22. DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS PÚBLICS 
D'equips (%)= [dotació (m2s/habitant) per a cada tipus d'equipament/dotació òptima (m2s/habitant)] 
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El Pla Urbà d'Accions Municipals (d’ara en davant, PUAM) s’ha d’entendre com un 
document estratègic. La dinàmica actual en la gestió municipal, que no contempla 
habitualment processos de planificació estratègica, pot presentar-se com un punt 
de feblesa de partida per a la implantació efectiva i eficient d’aquesta figura de 
planificació. 

Altre aspecte a tindre en compte, és la difícil assumpció de compromisos 
d’execució d’actuacions en un període de temps determinat per part de 
l’Ajuntament, ja que, sovint, aquestes actuacions comporten la necessitat de 
finançament extern (parcialment o total) i no compromès amb administracions de 
rang superior. Açò provoca inseguretat respecte a la disponibilitat de recursos 
financers futurs. 

Per això, una de les coses per fer operant el treball de planificació municipal és la 
de coordinació que ha de cercar l’Ajuntament amb la resta d’administracions 
públiques implicades, perquè es poden produir situacions externes a la pròpia 
dinàmica local que poden condicionar el model de ciutat dissenyat i interferir en 
aquest treball de planificació. 

El Pla es presenta com un potent instrument per concertar actuacions entre les 
diferents regidories de l’Ajuntament i entre els diferents nivells de l’administració 
pública que estan disposats o bé a exercir les seues  competències específiques 
en matèria de sostenibilitat de la ma del municipi o bé a fer cooperació local, 
cercant la millora de la integració horitzontal de polítiques sectorials i de la 
integració vertical de polítiques de sostenibilitat. 

La definició d'horitzós futurs facilita la prognosi i el seguiment, alhora que acota els 
terminis de control (curt termini: 2022 – 2023; mitjà termini: 2024 – 2026 i llarg 
termini: 2027 – 2030). A més, permet una valoració comparativa entre ells, molt 
intuïtiva.  

El procés de plantejament de mesures d'actuació serà iteratiu juntament amb la 
definició d'escenaris, podent afegir-se o sostreure algunes propostes en cas que la 
comparació així ho determine. 
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EIX 1. US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

EIX 2. RESILENCIA, GESTIO DE RECURSOS I MOBILITAT

A. Definició de les línies d'actuació            

El Pla d’Actuació Urbana de Riola inclou un Pla d'Implementació, en què es 
preveuen diferents línies d'actuació agrupades segons els Objectius Estratègics i 
els seus Objectius Específics, definits anteriorment: 

 

 

Objectiu Estratègic  

 

 Objectius Específics: 

1.1: ORDENAR EL SÒL DE MANERA COMPATIBLE AMB EL SEU 
ENTORN TERRITORIAL. 
 
1.2: CONSERVAR I MILLORAR EL PATRIMONI NATURAL I 
CULTURAL. 
 
1.3: MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES VERDES I BLAVES I 
VINCULAR-LES AL CONTEXT NATURAL. 
 

Objectiu Estratègic  

 

 Objectius Específics: 

2.1: GARANTIR LA QUALITAT I L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL ALS 
EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS. 
 
2.2: MILLORAR EL MEDI AMBIENT URBÀ. 
 
2.3: MILLORAR LA QUALITAT I LA SOSTENIBILITAT DE LES 
EDIFICACIONS. 
 

 

 

Objectiu Estratègic  

 

 Objectius Específics: 

3.1: MILLORAR LA RESILIÈNCIA DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC. 
 
3.2: SER MÉS EFICIENTS ENERGÈTICAMENT I ESTALVIAR ENERGIA. 
 
3.3: OPTIMITZAR I REDUIR EL CONSUM DE L'AIGUA. 
 
3.4: FOMENTAR EL CICLE DELS MATERIALS. 
 
3.5: REDUIR ELS RESIDUS I AFAVORIR EL SEU RECICLATGE. 
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EIX 3. VIURE I CONVIURE

EIX 4. ECONOMIA I TREBALL

EIX 5. INSTRUMENTS I GOVERNANÇA

Objectiu Estratègic  

 

 Objectius Específics: 

4.1: AFAVORIR L'ESPAI URBÀ DE PROXIMITAT. 
 
4.2: POTENCIAR MITJANS DE TRANSPORT SOSTENIBLES 
 

 
 

 

Objectiu Estratègic  

 

 Objectius Específics: 

5.1: REDUIR EL RISC DE POBRESA I D'EXCLUSIÓ SOCIAL. 
 
5.2: CERCAR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DES D'UNA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE, EDAT I DISCAPACITAT 

 

 

 

 

Objectiu Estratègic  

 

Objectius Específics: 

6.1: TROBAR LA PRODUCTIVITAT LOCAL, LA GENERACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL I SECTOR CLAU EN L'ECONOMIA LOCAL. 
 

6.2: FOMENT DEL TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT 

 

 

 

Objectiu Estratègic  

 

 Objectius Específics: 

7.1: AFAVORIR LA SOCIETAT DE EL CONEIXEMENT I AVANÇAR CAP 
AL DESENVOLUPAMENT D'UN POBLE INTEL·LIGENT. 
 

7.2: FOMENTAR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA I REDUIR 
BRETXA DIGITAL. 
 

Objectiu Estratègic  
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o.1.1 o.1.2 o.1.3 o.2.1 o.2.2 o.2.3 o.3.1 o.3.2 o.3.3 o.3.4 o.3.5 o.4.1 o.4.2 o.5.1 o.5.2 o.6.1 o.6.2 o.7.1 o.7.2 o.8.1 o.8.2 o.8.3

EIX 1 US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

L.1 Millora de l'espai públic i rehabilitació de 

habitatges per l'intercanvi intercultural i 

intergeneracional

X X X X

L.2 Regeneració i integració d'espais verds i blaus X X X

EIX 2 RESILENCIA, GESTIÓ DE RECURSOS I MOBILITAT

L.3 Rehabilitació integral energética i energies 

renovables
X

L.4 Millora del cicle integral de l'aigua X X

L.5 Economia Circular. Campanyes ciutadanes de 

sensibilització ambiental
X X

L.6 Mobilitat i accesibilitat multimodal X X

EIX 3 VIURE I CONVIURE

L.7 Innovació social i emprenedoria. Xarxa social 

innovadora
X X

EIX 4 ECONOMIA I TREBALL

L.8 Dinatmització soci‐cultural i activació turística X

L.9 Desenvolupament econòmic. Econòmia Social i 

microempreses
X

EIX 5 INSTRUMENTS I GOVERNANÇA

L.10 Transformació digital Ajuntament Barxeta X X X

L.11 Xarxes i monitorització. TIC per l'eficiència X X

O.5 O.6 O.7 O.8O.1 O.2 O.3 O.4

 Objectius Específics: 

8.1: ACONSEGUIR UN MARC NORMATIU I DE PLANEJAMENT 
ACTUALITZAT, FLEXIBLE I SIMPLIFICAT QUE MILLORE, TAMBÉ, LA 
GESTIÓ. 
 
8.2: ASSEGURAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA 
TRANSPARÈNCIA I AFAVORIR LA GOVERNANÇA. 
 

8.3: IMPULSAR LA CAPACITACIÓ LOCAL I MILLORAR EL 
FINANÇAMENT. 
 
8.4: DISSENYAR I POSAR EN MARXA CAMPANYES DE FORMACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ. 

 

Quadre resum de l'Estratègia agrupats per Eixos i Línies d'Actuació concretes i la 
seua correspondència amb els Objectiu temàtics i específics del PUAM: 
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Millora de l'espai públic i rehabilitació d'habitatges per 
l'intercanvi intercultural i intergeneracional 

 

 

1. Reduir el consum de sòl verge adequant-lo a les dinàmiques de la població i a 
les noves activitats econòmiques, fomentant la productivitat del sòl ja transformat 
2. Elaborar estratègies per millorar, conservar i posar en valor el patrimoni cultural 
(tant en els seus aspectes tangibles, com intangibles -formes de vida, tradicions, 
etc.-) i el paisatge urbà i rural, amb la finalitat de desenvolupar tot el seu potencial 
i garantir un nivell adequat de conservació i manteniment. 
3. Millorar la qualitat i la funcionalitat de les dotacions i espais públics al servei de 
tots els ciutadans 
3. Generar espais de convivència multicultural 
4. Millorar les condicions de vida de la gent gran i altres col·lectius en risc 
d'exclusió 

 

El PGOU necessita de unes modificacions per adaptar-lo a les noves necessitats i 
de futur, de forma participada per els ciutadans i ciutadanes. Resoldre deficiències 
entre urbanitzacions i nuclis dispersos. Minimització d'impactes territorials i 
ambientals 

Molts dels immobles del poble estan degradats estètica i funcionalment parlant. La 
imatge dels establiments comercials i del mobiliari urbà influeix directament en la 
percepció que tenen els ciutadans i visitants de Riola, per la qual cosa es busca 
dotar de nou de "caràcter" als edificis i l'espai públic com a motor d'atracció i 
dinamisme. 

La promoció de rehabilitació d'habitatges, com alternativa de motor econòmic, a la 
fi de que millore la qualitat de vida de la gent gran i altres col.lectius en risc 
d'exclusió  

 

La línia d'actuació s'orienta cap a una triple comesa. En primer lloc es busca 
afavorir la planificació i gestió urbanística del poble de manera participada per 
resoldre les noves necessitats de sòl. En segon lloc, mitjançant estratègies 
negociades amb les persones i agents implicats, la promoció de rehabilitació 
d'habitatges, perquè millore la qualitat de vida de persones a través de l’accés a 
un habitatge digne. I en tercer lloc, es busca la protecció patrimonial d'edificis i del 
patrimoni natural, la unificació de la imatge exterior de comerços i l'adaptació de 
criteris normalitzats en la dotació d'elements urbans a l'espai públic. En definitiva, 
la definició de l'estètica urbana. 

 

Aquesta línia d'actuació inclou al seu torn diversos programes i projectes: 

 Modificació i adequació del PGOU a les necessitats actuals i futures. 
 Reurbanització i peatonalització de vials, espais o zones urbanes.  
 Promoció del Paratge natural riu Xúquer, en especial zona Assut: 

passejos, miradors, carril bici ...  

LÍNIA D’ACTUACIÓ 01 

Objectiu General 

Objectiu de la 
línia d’actuació 

Justificació 

Descripció 

Plans, Programes 
i Projectes 
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 Programes de foment de l'ocupació mitjançant la rehabilitació d'habitatges 
del casc urbà. 
 

280.000,00 € 

 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 
El visitats de l’entorn i turistes 
 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme i Serveis Socials 
Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  

  

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 
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Regeneració i integració d'espais verds i blaus 

 

 

 

1. Fomentar la creació o millora de zones i infraestructures verdes amb l'objecte 
d'afavorir la vinculació del poble amb la natura i afavorir la continuïtat física de 
l'entorn. 
2. Impuls a la connexió d'espais verds i blaus que fomenten un major nombre de 
visites a l'entorn natural de Riola 
3. Augmentar la integració del paisatge i l'activitat humana i la qualitat urbana de la 
façana limítrof al riu Xúquer 
 
La línia d'actuació sorgeix per revaloritzar la infraestructura verda i blava existent i 
potenciar la façana del riu Xúquer, com paratge natural, millorant els espais verds 
urbans per tornar a aquest àmbit la seua antiga habitabilitat i generar un impacte 
positiu substancial en el poble en el mitjà-llarg termini. 

El desenvolupament del poble mai s'ha enfrontat a la ribera del riu Xúquer com a 
un lloc amable, sinó més aviat aquest espai urbà ha estat ignorat, fins la 
declaració de paratge natural. Les diverses condicions topogràfiques de la riba 
urbana del riu han fet que tot i que el teixit urbà s'aproximés als seus límits, el 
poble ha crescut d'esquena al riu, creant una cadena d'espais buits desaprofitats i 
amb risc de degradació. 

A més, per la seua declaració de paratge natural, la ribera del riu Xúquer atresora 
un gran potencial de convertir-se en un nexe d'unió d'espais verds interior urbans 
a través d'un corredor verd que connecte l'espai urbà amb l'entorn natural, com 
una verdadera xarxa verda i blava. 

És ben sabut que l'abundància d'arbrat i jardins té un efecte refrescant en les 
ciutats o, més exactament, contribueix a reduir l'efecte de l'illa de calor. La 
vegetació modula la temperatura de dues maneres fonamentals. La primera és 
mitjançant l'evapotranspiració, un procés pel qual les fulles dels arbres alliberen 
aigua a l'atmosfera, de la mateixa manera que l'evaporació de la suor en una 
persona també contribueix a refredar la pell. La segona és bastant òbvia, si hi ha 
zones verdes, el terreny no està cobert d'asfalt i ciment, materials que absorbeixen 
la radiació solar i l'alliberen a la nit, a més de no tenir cotxes. 

El tipus de vegetació també influeix en el clima urbà. Els arbres caducifolis de 
fulles amples tenen més porus per a l'intercanvi d'aigua que els arbres amb 
acícules (pins, per exemple), per la qual cosa tenen un  efecte de refredament 
més gran. Per regla general, els de fulla caduca són ideals per a les ciutats càlides 
perquè a l'estiu proporcionen ombra i a l'hivern, que és quan més s'enyora la 
radiació solar, es queden sense fulles i deixen passar la llum. 

La intervenció plantejada als carrers, places, equipaments, zones verdes i la ribera 
del riu Xúquer té com a prioritat la rehabilitació integral de l'àmbit. El projecte té 
diferents escales, que van des de l'àmbit territorial més ample que permetrà la 
connexió del poble amb el seu entorn natural, a l'àmbit local, on es configura com 
un entramat d'espais verds i blaus en l'àrea urbana. Avarca diverses operacions 
programades: 

LÍNIA D’ACTUACIÓ 02 

Objectiu General 

Objectiu de la 
línia d’actuació 

Justificació 

Descripció 
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 Plantació d'arbrat, s'estableix com a base la idea de conservar la capa 
vegetal actual, i augmentar la dotació verda a través de la plantació 
d'arbrat i vegetació autòctona en zones de equipaments. En aquest punt, 
l'estudi de la conca del riu Xúquer, el seu règim fluvial i les seues espècies 
vegetals és fonamental. 

 Enllumenat, es tindrà en compte la creació d'una instal·lació d'enllumenat 
energèticament eficient (sistemes de control, llums més eficients, etc.), que 
redueixi els costos d'operació i manteniment. 

 Recollida de residus, per garantir la separació de residus a l'origen que 
afavoreixi el reciclatge i recuperació de residus, es tindrà en compte la 
instal·lació de contenidors que amplien la xarxa de sistema de recollida 
selectiva de Riola. 

 Accessibilitat, a través de l'adequació de l'espai seguint criteris 
d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. 

 Mobiliari urbà, es tindrà en compte la caracterització de l'ús públic de la 
zona a regenerar, introduint elements urbans segons les funcions 
requerides i les necessitats detectades. 

 Programa d'Usos, es planteja la seua configuració com a àrea recreativa 
de referència, zona preferent d'oci i esplai. 

 

Aquesta línia d'actuació inclou al seu torn els següents programes i projectes: 

 Execució i plantació d’arbrat en el poliesportiu municipal per reduir l'efecte 
de l'illa de calor 

 Recuperació de terrenys o zones degradades i la seua destinació a ús com 
a horts urbans municipals.  

 Arbres en places i carrers creant una infraestructura verda urbana  
 Obres per a recuperació, desenvolupament i millora de parcs, espais 

protegits paratges naturals: riu Xúquer i Assut de Riola  
 Execució o establiment de rutes o itineraris de vianants o ciclistes que 

transcorren per paratges amb valor ecològic: ruta del Riu Xúquer 
 Execució o millora de zones o parcs de socialització canina 
 Adaptació o modificació de parcs o execució de noves zones per a ús o 

esplai de persones de la tercera edat 

217.000,00 € 

 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 
El visitats de l’entorn i turistes 
 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Serveis, Medi Ambient i Juventut 
Associacions 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  

 

 

 

  

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 

Plans, Programes 
i Projectes 
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Rehabilitació integral energètica i energies renovables 

 

 

 

1. Disminuir el consum d'energia en un 20% per a l'any 2030 
2. Millorar la qualificació energètica dels habitatges i els edificis municipals al 
menys una lletra 
3. Disminuir les emissions de CO2 
 
Tenint en compte les característiques edificatòries de la majoria dels habitatges i 
dels edificis municipals i en especial la seua antiguitat, la demanda energètica és 
elevada. El consum d'energia elèctrica (kWh) anual en edificació i instal·lacions 
públiques va augmentat anualment any a any. 

L'eficiència energètica i ús d'energies renovables, a més d'una estratègia vàlida 
per a la reducció de la despesa privada i pública, permet contribuir a reduir els 
greus problemes de l'energia i el canvi climàtic. En aquest sentit, l'Ajuntament té 
com a repte predicar amb l'exemple pel que fa a inversions, manteniment i gestió 
energètica dels seus edificis, instal·lacions i equipaments, i fomentant la seua 
utilització en la resta dels habitatges del poble. 

Aquesta línia d'actuació contempla operacions integrals d'eficiència energètica i 
posada en marxa d'instal·lacions d'energia renovable per a l'autoconsum en 
edificis i instal·lacions públiques, així com el foment i assessorament en 
operacions en els habitatges del poble. Per dissenyar les operacions, partirem 
d'una auditoria d'eficiència energètica realitzada en els edificis municipals i les 
instal·lacions públiques de Riola.  

Les operacions a realitzar al seu torn son els següents programes i projectes: 

 Substitució o millora de l'envoltant tèrmica dels edificis públics: Ajuntament, 
Escola, Biblioteca, Centre Auxiliar Metge,...  

 Implantació de qualsevol instal·lació per a la utilització i aprofitament de 
fonts d'energia renovables (solar, ....) 

 Fomentar l'autoconsum energètic: incentius fiscals per als particulars que 
milloren la seua eficiència energètica a través de la instal·lació de panells 
solars en el seu habitatge; tallers formatius, projectes fotovoltaics xicotets 
sostenibles, etc. 

 Substitució d'actuals equips d'enllumenat per altres de major rendiment  
 

365.000,00 € 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 
El teixit comercial e industrial de Riola 
 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Medi Ambient, Cultura, Festes i Joventut 

Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  

LÍNIA D’ACTUACIÓ 03 

Objectiu General 

Objectiu de la 
línia d’actuació 

Justificació 

Descripció 

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 

Plans, Programes 
i Projectes 
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Millora del cicle integral de l'aigua 

 

 

 

1. Adequar la qualitat de l'aigua per a cada ús concret, revisant les xarxes actuals 
de transport i distribució. 
2. Renovar la xarxa del servei municipal d’aigua potable amb l’eliminació del 
fibrociment i millora de la sectorització de la xarxa 
3. Executar xarxes separatives de sanejament i sistemes de retenció i filtració 
d'aigües pluvials, fomentant l'ocupació de paviments permeables i incloure 
dissenys de jardineria autòctona o estalviadora d'aigua mitjançant els sistemes 
eficients de reg 
 
La xarxa municipal d'aigua potable actualment encara presenta conduccions de 
fibrociment en el casc urbà fent-se necessària la seua substitució per canonades 
de polietilè segons les recomanacions sanitàries. Per altra banda necessita de una 
millor sectorització i regulació, així com la renovació d'escomeses i comptador 
d'aigua.  

Respecte a la xarxa de clavegueram deu de fomentar la recollida selectiva, les 
xarxes separatives de sanejament i assegurar la proximitat de l'usuari a aquests 
sistemes per afavorir aquesta sistema mes sostenible per reutilització de les 
aigües. 

 

Aquesta línia d'actuació contempla operacions integrals de substitució de 
canonades de la xarxa d'aigua potable en diversos carrers del casc urbà i 
l'establiment de una xarxa separativa i de recollida d'aigües de pluja, sistemes de 
retenció i filtració d'aigües pluvials, fomentant l'ocupació de paviments permeables 
i incloure dissenys de jardineria autòctona o estalviadora d'aigua mitjançant els 
sistemes eficients de reg. 

Construcció d'un nou sistema de depuració d'aigües no agressius amb l'entorn. 
Amb aplicació de tractaments que eviten la devolució de l'aigua a la natura 
contaminant o destruint la biodiversitat 

Les operacions a realitzar al seu torn son els següents programes i projectes: 

 Substitució de canalitzacions existents amb l'objectiu de reduir pèrdues en 
la xarxa, eliminar materials obsolets o corregir deficiències de pressió a la 
xarxa 

 Millorar el sistema de gestió i eficiència del subministrament d'aigua 
potable del municipi.   

 Implantació de sistemes de regulació, control o sectorització en 
instal·lacions existents.  

 Renovació de connexions o comptadors.  
 Implantació de sistemes de reg d'alta eficiència en jardins i zones verdes 

públiques. 
 Execució o modificació de xarxes de recollida de pluvials, que tinga com a 

objectiu la reducció o eliminació de punts o zones amb risc d'inundació 
motivat per la inexistència o falta de capacitat de les xarxes existents 

LÍNIA D’ACTUACIÓ 04 

Objectiu General 

Objectiu de la 
línia d’actuació 

Justificació 

Descripció 

Plans, Programes 
i Projectes 



6. PLA D’IMPLEMENTACIÓ  
 

 

11 

 

400.000,00 € 

 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 
 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Serveis i Medi Ambient 
Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  

 

 

 

  

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 
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Economia circular. Campanyes ciutadanes de sensibilització 
ambiental 

 

 

1. Potenciar la distribució d'informació ambiental que propicien el coneixement de 
la població en qüestions ambientals. 
2. Foment de l'ús prudent dels recursos naturals. Disminució del consum d'energia 
i d'aigua 
3. Promoure i incentivar la recollida selectiva i el reciclatge dels diferents tipus de 
residus. Foment de la reducció del consum de plàstic 
 
L'Agenda 2030 es planteja com una de les seues prioritats, el arribar a un 
creixement sostenible, entès com una economia que utilitza eficaçment els 
recursos, més verda i competitiva. Per a això posa l'accent en la protecció de medi 
ambient, la reducció de les emissions i evitar la pèrdua de la biodiversitat. 
 
En aquesta línia s'incorpora actuacions que persegueixen el sensibilitzar i 
conscienciar la població de Riola, sobre la importància d'aprofitar els recursos 
naturals de manera racional i l'inculcar hàbits més sostenibles entre la ciutadania. 
Per això s'han incorporat campanyes de sensibilització i conscienciació 
mediambiental, adreçades a la ciutadania, amb especial incidència en els 
escolars, que persegueixin l'adquisició de valors mediambientals per a la protecció 
dels recursos naturals generals i de l'àrea urbana en particular, i que es configuren 
com a instrument que afavoreix models de conducta sostenibles en tots els àmbits 
de la vida. Aquestes campanyes inclouran la visita organitzada als diferents espais 
mediambientals de Riola. 
 
Entre les diferents operacions previstes a implementar en aquesta Línia 
d'Actuació, destaquen les següents: 
 
 Implantació de contenidors destinats al reciclatge de bioresidus o residus 

orgànics (cinquè contenidor).  
 Implantació de punts de recollida de residus específics de gestió municipal 

(piles, bombetes, fluorescents ....) 
 Foment del reciclatge i la reducció del consum de plàstics  
 Posar en marxa programes d'educació / voluntariat ambiental.  
 Campanyes de conscienciació sobre l'ús i manteniment de l'aigua neta i el 

sanejament  
 Generar oferta d'ocupació al voltant de la gestió de residus: canvi en el 

sistema de recollida 
 

327.000,00 € 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Cultura, Festes i Joventut 
Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  

LÍNIA D’ACTUACIÓ 05 

Objectiu General 

Objectiu de la 
línia d’actuació 

Justificació 

Descripció 

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 

Plans, Programes 
i Projectes 
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Mobilitat i accessibilitat multimodal 

 

 

 

1. Millorar la connectivitat interterritorial. 
2. Implantar nous sistemes alternatius de mobilitat comunitària i augmentar els 
desplaçaments en el transport públic 
3. Desenvolupar xarxes de vianants i ciclistes, incloent els nous 
desenvolupaments urbans, garantint desplaçaments no motoritzats segurs i en un 
entorn amigable 
4. Millorar l'accessibilitat 
 
La problemàtica de la mobilitat a Riola està associada a (1) la dispersió de 
funcions d'acord una zonificació no projectada (2) l'escassa infraestructura de 
vianants i ciclista, (3) les ineficiències del sistema de transport públic 
intercomarcal, (4) l'escassa sensibilització de la ciutadania. 
 
Tal com posa de manifest el diagnòstic elaborat, els factors descrits han 
desembocat en un repartiment modal que mostra el predomini dels desplaçaments 
en cotxe, una nul·la utilització de la bicicleta i un ús no preferencial del transport 
públic interurbà per la seua ineficàcia i carències. 
 

La promoció de la "ACCESSIBILITAT" a l'edificació, l'espai públic i els serveis és 
URGENT 

 

Aquesta línia d'actuació aglutina diferents operacions complementàries que 
s'orienten cap al foment de la mobilitat urbana sostenible basada en: fomentar els 
desplaçaments per als vianants, millorar l'accessibilitat i incrementar l'eficiència en 
el transport públic i la intermodalitat comarcal. 

 Xarxa de vianants i ciclista. Podrà incloure actuacions com ara: 
 
Posada en marxa d'una xarxa de vianants i ciclista en les zones de vora 
del poble seguint un anell verd format pel paratge natural del riu Xúquer i 
els camins rurals perimetral que envolten el poble. Aquesta xarxa tindrà les 
característiques de continuïtat, multifuncionalitat i seguretat. 
 
Les dues xarxes es dissenyaran i s'ubicaran en les perifèries del viari urbà 
tenint en compte els punts d'atracció de desplaçaments. Es crea una xarxa 
per fomentar la connexió d'espais verds i de la ciutat amb el seu entorn 
natural. 
 
Calendari d'esdeveniments. Per fomentar la sortida al carrer de la població 
en bicicleta i/o a peu, es realitzarà un calendari anual amb dates 
assenyalades en què les carrers del poble es convertiran en una zona 
sense cotxes per unes hores. 
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 Programa Caminar a l'Escola. Projecte de camí escolar que pretén 
fomentar un canvi de mentalitat entre els més joves. Es podran realitzar 
operacions com: 
 
Creació d'una Comissió Tècnica integrada per l'Ajuntament, col·legi i 
agents socials, que seran els responsables de posar en marxa i dinamitzar 
el projecte. 
 
Elaboració de mapes d'itineraris i identificació dels principals problemes i 
riscos a solucionar des de l'òptica de la seguretat infantil per a la posada 
en marxa del Projecte. En aquesta etapa s'involucrarà a l'alumnat, famílies 
i col·lectius interessats, per implicar-los en el Projecte. 
 
Accions formatives. Incorporació de programes educatius de continguts 
transversals, com educació viària, valors i hàbits saludables, medi ambient, 
etc. 
 
Accions en l'espai públic. Instal·lació de senyals i marques dels itineraris 
vinculats al projecte, ampliació de voreres, control intel·ligent d'accessos 
per al cotxe. 
 
Accions complementàries: com a organització d'esdeveniments al voltant 
de la mobilitat i sortides escolars que contribueixin a refermar el 
compromís amb el Projecte i li done més visibilitat i impacte. 
 

 Eficiències en la intermodalitat comarcal i el transport públic, és un 
projecte que vindrà recolzat per l'actualització conjunta de la Generalitat 
Valenciana, el Consorci de la Ribera, la Mancomunitat de la Ribera Baixa, 
l’Ajuntament i els ciutadans i ciutadanes de Riola.  
 
Es podran realitzar operacions tendents a millorar "l'amabilitat" de el servei 
de transport com ara la dotació de sistemes de gestió intel·ligent per 
xarxes socials i apps de la demanda, cotxe compartit i d'optimització de 
rutes. 
 

 Programa Accessibilitat 360º, és un projecte que sorgeix com a primer 
pas per generar un ambient urbà accessible a Riola i poder així donar 
resposta a les demandes i necessitats de les persones amb discapacitat i a 
les persones grans. Es podran realitzar operacions com: 
 
Realització d'un inventari de "obstacles" per a persones amb diversitat 
funcional i una definició de prioritats i costos. Els elements a prioritzar 
vindran determinats per encreuaments de carrers, reducció de vorades de 
les voreres, pavimentació i escales amb baranes i amb colors que 
produeixin contrastos perceptibles per a les persones amb visibilitat 
reduïda. 
 
Posada en marxa d'una App en la qual els ciutadans i ciutadanes puguen 
reportar "obstacles" del poble, que després un equip tècnic de l'Ajuntament 
avaluarà la seua eliminació 
 
 

Les operacions a realitzar al seu torn son els següents programes i projectes: 
 Execució punts recàrrega per a vehicles elèctrics. Instal·lació d'un punt 

Plans, Programes 
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públic de recàrrega per a cotxes elèctrics.  
 Modificació o adaptació de voreres o altres elements urbans amb l'objectiu 

de millorar les condicions d'accessibilitat a l'espai urbà.  
 Actuació destinada a la millora de l'accessibilitat en edificis municipals, 

instal·lacions esportives, cementeri ...  
 Habilitació de més aparcaments públics dissuasoris al voltant del casc 

urbà. Generar zones d'aparcament adequades, que donen servei a el 
poble i a les Rutes de Senderisme. 

 Adquisició vehicles dotats de distintiu de potència de categoria ECO o 
categoria emissions per a ús municipal.  

 Millora o implantació de nova senyalització horitzontal i vertical en vies 
públiques.  

 Dotar d'RCP instal·lacions esportives, col·legis, casa cultura, centre cívic, 
...  

 Construcció de carrils cicle-vianants per unir municipis confrontants.  
 Gestionar l'ampliació dels horaris de l'autobús de transport ja que falta els 

serveis per sobretot per a la gent gran. (Millora dels serveis per a la gent 
gran (transport, assistència a casa, acompanyament ...) 
 
 

641.500,00 € 

 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 
El teixit comercial e industrial de Riola 
El visitats de l’entorn i turistes 
 
 
Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Socials, Cultura, 
Festes i Joventut 
Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  
 

 

 

  

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 
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Innovació social i emprenedoria. Xarxa social innovadora 

  

 

 
1. Donar suport a la transició a serveis locals autogestionats 
2. Millorar les condicions de vida de la gent gran 
4. Generar activitat econòmica i ocupació 
3. Promoció de la inclusió social de col·lectius desfavorits 
 
Com s'ha vist anteriorment la població de Riola és una població envellida. L'índex 
de dependència en l’any 2020 es del 53’52% (958 habitants) i l’índex 
d'envelliment, que mostra la relació en percentatge entre les persones majors de 
64 anys amb els menors de 16, se situa a Riola (126,09%) molt per sobre de la 
mitjana de la Comunitat Valenciana i/o l’espanyola. Les raons de l'envelliment de 
la població de Riola, es deuen a l'augment de l'esperança de vida de les persones, 
la manca d'oportunitats laborals que augmenta la migració de talent i a la falta de 
dinamisme, que provoca la pèrdua de la seua capacitat per atraure gent jove. El 
canvi de la base econòmica del poble passa per apostar no només per nous 
negocis que aprofiten nous nínxols de mercat (turisme), la innovació i 
l'associacionisme, sinó també per la inclusió social de col·lectius desfavorits. 
 

Aquesta línia d'actuació naix per donar resposta als reptes del poble en l'àmbit de 
la inclusió social amb una triple visió: 

(1) Intentant actuar sobre l'evident i notòria absència de el component de 
participació ciutadana en la pròpia base social 
(2) Fomentant l'acció comunitària dels grups, més enllà de les necessitats 
individuals 
(3) Millorant i equipant els espais que constituiran la xarxa social 
innovadora 

L'Ajuntament no disposa d'un parc adequat i suficient d'habitatges al servei 
d'accions concretes d'inclusió social i lluita contra la desigualtat social i la pobresa. 
Per tot això, proposem es fa necessari invertir amb determinació en la creació d'un 
parc adequat d'habitatge social de lloguer i en la millora la qualificació "estètica" 
de l'entorn urbà. 

 

Aquesta línia d'actuació se centra en la capacitació ciutadana, emprenedoria 
social, adequació i millora d'espais per a la innovació social i accions socials 
inclusives innovadores per a l'envelliment actiu. 

 Programa socioeducatiu de desenvolupament social, que recollirà 
operacions dirigides a millorar les competències i habilitats bàsiques de 
col·lectius en risc d'exclusió a través de: projectes de competències 
digitals, projectes d'educació física, ajuda a la comprensió lectora, projecte 
per aprendre jugant, etc. 

 Programa de formació per a l'ocupació, que recollirà operacions 
dirigides a millorar i/o consolidar competències professionals en perfils 
relacionats amb atenció a les persones, manteniment d'espai públic, 
rehabilitació i restauració d'immobles, comerç de proximitat, tecnologies de 
la informació i la comunicació , etc. 

 Envelliment actiu i salut de gent gran, que recollirà les següents 
operacions: 
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o Programa Els Majors Hi participen. Actuacions de voluntariat 
social de persones de més de 65 anys en el qual poden exercir 
funcions de cooperació i ajuda en diversos programes per a Riola. 

o Programa de Promoció de la Salut. A través de les instal·lacions 
esportives i centre social, es posarà en marxa un projecte que 
consistirà en la realització de tallers de fisioteràpia grupal 
(gimnàstica per a majors, gimnàstica correctiva, ioga, pilates, etc.), 
tallers de desenvolupament psicomotriu (musicoteràpia, balls de 
saló), tallers formatius (alimentació, autocura, viure amb salut, 
desenvolupament de la intel·ligència emocional, prevenció de la 
depressió, maneig de el dolor, etc.). 

o Programa per al monitoratge de gent gran. La creació d'una 
xarxa de voluntariat de gent  jove compromesa i col·laboradora que 
configura una atenció per a cada usuari, adaptant-se a les 
necessitats i cures mèdiques de cada persona. Aquesta xarxa junts 
a les xarxes socials permet controlar i alertar temes com: visites 
mèdiques, hores d'ingesta de la medicació, constants vitals ... A 
més permet alertar d'emergències com ara robatoris, caigudes o 
incidències mèdiques. 

 
 Ajudes a les persones amb dificultat per guisar els seus propis aliments: 

Programa mejar a casa  
 Crear oferta d'habitatge públic al municipi (casa acollida o lloguer públic) 

segons necessitats dels Serveis socials.  
 Programa prevenció de consum drogues.  
 Certes deficiències en el funcionament del servei de metge al centre de 

salut i de l'hospital d’Alzira pel que convindria dinamitzar el Consell Local 
de Salut perquè canalitze les queixes que hi puga haver, i es presenten a 
les entitats públiques que corresponga (Possibilitat de gestionar 
subvencions per ambulància mancomunada, transport públic 
mancomunada amb possibilitat de gestió subvenció bus municipal enllaç, 
APP particulars disponibilitat vehicles propis, .........) 

 Millorar i diversificar l'oferta d'activitats - esportives, culturals - per a la gent 
jove, des dels 10- 11 anys: teatre, concerts, altres esports (diferents a el 
futbol).  

 Condicionar un espai propi per a la joventut. Casal jove.  
 Plans de Formació i Igualtat amb perspectiva de gènere, joventut i 

persones en risc d'exclusió social 
 Escoles infantils públiques de 0 a 3 anys i gratuïtes per a tots amb 

menjador Dinamitzar reunions periòdiques entre les associacions del 
municipi i amb l'ajuntament.  

 Posar en marxa les accions de el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Riola, 
continuant amb accions formatives en el col·legi 
 

107.000,00 € 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Serveis Socials, Cultura, Festes i 
JoventutAltres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  

 

 

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 
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Dinamització soci-cultural i activació turística 

 

 

1. Millora dels equipaments soci-culturals i esportius 
2. Impulsar el dinamisme del poble 
3. Augmentar els turistes i visitants 
 
 
Durant el diagnòstic s'ha vist que Riola de la necessitat de la creació d'un Centre 
Cívic Polivalent on desenvolupar tot tipus de activitat soci-cultural i de foment del 
teixit associatiu. També de la modernització del Poliesportiu i foment de l'esport 
com element cultural significatiu i per ultim la posta en marxa del Pla Edificant amb 
la Rehabilitació Integral del CEIP Carles Salvador solucionant tots el problemes 
actuals tant a nivell constructiu com d'instal·lacions 

Per altra banda hem descobert que Riola atrau a molts visitats per el seu entorn 
natural, l’esport i el turisme actiu mediambiental. No es troben quantificades les 
dades de visitats. El poble és la part del territori que posseeix la major part de la 
dotació d'infraestructura cultural, però també es la part mes degradada del conjunt 
patrimonial. És important evitar la concentració massiva de persones que 
impacten negativament en el patrimoni natural i paisatgístic. Sorgeix així 
l'oportunitat i el repte de reconduir els fluxos de visitants a turistes creant 
productes turístics i equilibrant l'ús de l'espai urbà i seu entorn natural. 

 

Aquesta línia d'actuació té com a prioritat equilibrar el flux de visites al territori i 
reconduir-los a turistes, donar possibilitats a les pernoctacions, promoure la 
protecció, fomentar i desenvolupar el turisme a Riola a través d'accions culturals 
en l’entorn natural. Es basa en diversos plans, programes i projectes: 

 Elaboració i posada en marxa d’un Pla Estratègic de Turisme 
 En primer lloc, és fonamental el desenvolupament i l'estructuració del 

recurs turístic, posant en valor el patrimoni tant natural com cultural i fer-lo 
accessible i visitable. En definitiva és convertir el recurs en producte. Com 
és lògic, aquesta línia d'actuació estarà molt vinculada a les línies 
d'actuació de posada en valor de l'entorn urbà des d'un punt de vista 
urbanístic i paisatgístic però també de mobilitat, així com la dinamització 
comercial del poble. 

 Identificació de quins productes i quins mercats oferir. La tasca de 
paquetitzar i estructurar un producte tindrà en compte tota l'oferta del 
municipi, com no podria ser d'altra manera, ja que el turista no entén de 
límits i farà que l'oferta guanye en interès. La creació d'un sector turístic 
fort i organitzat garanteix el posicionament i la competitivitat de la mateixa. 

 Des del punt de vista de la gestió i amb la idea d'entendre el comportament 
del turista per poder oferir productes d'acord al seu perfil, la utilització de 
les TIC com recurs permetrà al viatger accedir de forma àgil i fàcil. 

 Xarxa cultural i esportiva innovadora. A través de l'actuació conjunta de 
Ajuntament, associacions culturals i emprenedors, per potenciar el 
desenvolupament d'un ecosistema cultural i artístic a la ciutat, tant en el seua 
vessant de difusió com en la de gestió, suport a la producció o formació. Amb 
una ampla programació cultural i esportiva en el poble durant tot l’any. 

 Sistema de senyalització al poble i el seu entorn. Es proposa rehabilitació i 
revisió de la senyalètica existent i que es distribuirà en els punts estratègics 
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per a l'atracció de turistes i ciutadans. El sistema podrà tenir, entre altres, les 
següents característiques: 
o Informació d'interès, com a oferta cultural, activitats turístiques, possibilitats 

de pernoctacions, cases rurals, comerços, o altres activitats i 
esdeveniments que son importants al poble. 

o Una altra informació rellevant com la distribució de mapes del terme i del 
poble, esquemàtics, senzills de llegir, orientats a la posició de l'usuari i amb 
marques de distàncies en temps. 

o Accessibilitat, mitjançant un App i codis QR i tecnologia NFC per garantir 
que la informació puga ser accessible des de diferents dispositius tindrà la 
missió de posar en valor en un format senzill per al turista els actius 
turístics del poble.  
 
 

 Millores Poliesportiu Municipal: Execució de una zona de trinquet i zona de 
rocòdrom i instal·lació de gespa artificial en el camp d’esports del 
poliesportiu 

 Pla edificant: Rehabilitació del CEIP Carles Salvador   
 Elaboració d'un Pla Estratègic de Turisme Sostenible a nivell municipal.  
 Posada en valor dels béns patrimonials de Riola. Recuperar identitat: 

tradicions, festes, costums, arquitectura, urbanisme. 
 Continuar fomentant esdeveniments culturals de rellevància en el municipi, 

un o dos a l'any, que atreguen molts visitants, amb qualitat i diversitat de 
l'oferta cultural i mediambiental. 

 Promoure cases rurals i/o un càmping en els terrenys municipals. Plà IRTA  
 Incentiu d'inversions municipals i iniciatives privades en elements culturals. 

Foment aparició d'empreses de serveis turístics.  
 Possibilitat d'instal·lar un sistema de lloguer de bicicletes elèctriques per 

visitar el poble, i el riu i fer senderisme i fins i tot per poder-se moure entre 
els municipis propers. 
 

211.500,00 € 

 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 
El visitats de l’entorn i turistes 
 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Cultura, Festes i Joventut 
Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  
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agents implicats 
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Desenvolupament econòmic.   

 

 

 

1. Revaloració del patrimoni agrícola mitjançant la revitalització del sector agrícola 
amb criteris de sostenibilitat i innovació. 
2. Fomentar un sector terciari local dinàmic i competitiu que exerceix com a motor 
dinamitzador i d'atracció de persones. Frenar i revertir el procés de decadència 
comercial actual. 
 
Els camps de cultiu són una part important del patrimoni natural de Riola. Tot i 
això, la seua conservació està lligada a l'activitat agrícola. La manca de rendibilitat 
d'aquesta activitat i la manca de relleu generacional, que també es dóna com a 
conseqüència del poc atractiu que resulta aquesta professió a causa de la manca 
de prestigi social de la mateixa, són causes que estan conduint a un 
abandonament dels camps. Això repercuteix directament en la conservació 
d'aquest patrimoni natural. El cultiu predominant són els cítrics. 

Per altra banda, el comerç tradicional està en declive. La seua època de bonança 
ha anat decaient i actualment té una trajectòria negativa en què els comerços 
tradicionals van desapareixent en detriment dels nous centres i superfícies 
comercials situats a Sueca o a la resta de les capitals comarcals. 

 

La major part del terme està ocupada per terres de cultiu. Es pretén evitar el seu 
deteriorament atès que és clau per preservar-ne els valors naturals i paisatgístics, 
que repercuteixen de forma directa en la qualitat de vida de la població, i reactivar 
un sector econòmic de rellevància per al municipi amb criteris de respecte al medi 
ambient. 

En aquesta línia d’actuació es recolzaran, entre altres, operacions d’aquest tipus: 

- Difondre i promoure pràctiques d’agricultura sostenible en què els criteris 
ambientals siguen compatibles amb els criteris de rendibilitat. Parcel·les 
experimentals per a l'estudi i el foment de bones pràctiques agrícoles, activitats 
formatives sobre agricultura sostenible, ús de les TIC a l'agricultura, gestió 
empresarial aplicada a l'agricultura, etc. 

– Gestió de l'estat de conservació de les parcel·les agrícoles. Elaboració d'un SIG 
de les parcel·les agrícoles que permet fer un seguiment del seu estat de 
conservació i conèixer les parcel·les que estan abandonades. 

- Impuls als productes agroalimentaris locals. Fomentar la cooperació entre 
empreses agroalimentàries, sector agrícola i instituts de recerca per al 
desenvolupament de productes derivats dels productes agrícoles locals. 

- Activitats educatives i de difusió de l’activitat agrícola. Donar a conèixer la 
importància de l'activitat agrícola a la ciutadania per millorar la imatge que té 
aquesta professió i augmentar el seu prestigi social. 
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Per altra banda, també a través d'aquesta línia d'actuació es pretén donar a 
conèixer i promocionar els productes i serveis de Riola, mitjançant una operació 
de comerç de proximitat. L'objectiu últim és la revitalització de el comerç, 
l'hostaleria, el turisme o qualsevol altra activitat que contribueix a la dinamització 
econòmica i social de la ciutat. 

 Comerç de proximitat. Es tracta d'atendre un grup de consumidors, que 
demana una oferta de major qualitat, i un tracte més humà. Pensem es 
necessari posar en valor el comerç de proximitat, amb un alt grau 
d'especialització i amb beneficis induïts envers la sostenibilitat de l'entorn 
agrari i natural. Atès que reduir les distàncies és reduir els costos 
ambientals associades al transport, el comerç de proximitat tendeix a 
reduir aquests costos en tots els seus processos, en la producció i en la 
venda. D'altra banda, comprar producte de proximitat, és contribuir al 
manteniment del xicotet emprenedor o emprenedora de base local, 
fomentant llocs de treball de persones veïnes.  
 
Contribueix també així a la cohesió social. Un poble amb comerç acostuma 
a ser un poble amb molta vida al carrer, en el qual és agradable passejar, 
en què la gent interactua entre ella, en la qual s'estableixen relacions 
socials i això pot portar a crear xarxes informals d'ajuda i col·laboració en 
altres camps de la nostra vida. Estimula també el teixit associatiu 
formalment constituït, d'aquesta manera, en moltes ocasions, el gran 
dinamitzador del poble. 

Realització d'un disseny del model a desenvolupar per millorar la seua 
posada en valor i promoció, usant com a palanca fonamental les noves 
tecnologies i els sistemes d'informació. 

Càrrega de dades dels productes del comerç, disseny de l'estratègia de 
fidelització a implantar per cada negoci, i assessorament i monitoratge de 
l'empresa durant tot el procés. Revisió de l'acompliment per part del 
comerç de les condicions de qualitat establertes. 

Promoció i difusió a través de diferents mitjans online i offline, com xarxes 
socials, de les diferents actuacions que es duguen a terme en el marc del 
programa de la dinamització del comerç minorista. 
 

 Creació d'un Centre Comercial Obert Aquesta línia persegueix potenciar 
el teixit empresarial de base local, facilitant als autònoms i als petits 
empresaris l'accés a un nou canal de venda conjunta a través d'internet. 
Per aportar valor diferencial, es referirà a serveis propis de Riola i a 
productes elaborats o obtinguts al poble o el seu entorn. 
 
Es busca unificar esforços per revitalitzar el sector terciari del poble, amb 
una estratègia comuna de màrqueting, amb una identitat comuna, que 
permet dinamitzar el comerç aprofitant sinergies i estratègies comunes. En 
aquest sentit, es crearà una targeta ....$$ que té com a objecte identificar i 
augmentar la notorietat del sector en Riola per a promocionar els seus 
productes i serveis, utilitzant-la com a senyal d'identitat geogràfica i 
distintiu promocional. 
 
Creació d’una plataforma de comerç virtual disponible per a totes les 
empreses del poble, incrementant l'interès dels clients en visitar i adquirir 
productes amb tècnica innovadores com la compra en línia i la recollida en 
botiga. 
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 Determinació de l'activitat comercial i empresarial, foment de clústers 
d'especialització agroalimentària. 

 Realització de Tallers i/o jornades sobre  agricultura, l'alimentació i l'esport  
 Creació d'una xarxa de comerç de proximitat, targeta de compra  
 Abordatge comarcal de suport actiu a un Pacte per l'Ocupació de la 

Mancomunitat  
 Impuls de la formació i qualificació dels ciutadans i ciutadanes com a 

estímul per al progrés econòmic i social  
 Crear i/o potenciar les Escoles Taller que permet generació d'autoocupació 
 Creació de Borses de treball per sectors amb persones a l'atur al municipi  
 Promoure entorns de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors 

i treballadores, en particular les dones immigrants i les persones amb 
ocupacions precàries.  

 Promoure polítiques orientades a al desenvolupament que donen suport a 
les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, 
l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la formalització i el 
creixement de les microempreses 

 

211.500,00 € 

 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 
 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Cultura, Festes i Joventut 
Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  
 

 

 

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 

Plans, Programes 
i Projectes 
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 Transformació digital Ajuntament de Riola. TIC per l’eficiència 

 

 

 

1. Augmentar el nombre de tràmits d'administració electrònica realitzats a l'any 
2. Augmentar el nombre procediments d'administració electrònica disponibles a el 
públic 
3. Millorar la satisfacció dels ciutadans respecte als serveis municipals 
4. Disminuir la bretxa digital incrementant les capacitats TIC dels diferents 
col·lectius 
 
L'Ajuntament de Riola es troba treballant en la transformació digital de 
l'Ajuntament. Des de l'any 2015 on s’aprova la normativa per a la reforma del 
funcionament de les administracions públiques ve a reforçar la implantació d'una 
Administració totalment electrònica, interconnectada, transparent i amb una 
estructura clara i simple. Ara existeix, per tant, una correlativa obligació de les 
administracions públiques, que s'han de dotar dels mitjans tecnològics, jurídics i 
organitzatius necessaris per a atendre l'exercici de drets per part dels ciutadans i 
ciutadanes. Aquesta reforma es basa en dos eixos complementaris: el referit a les 
relacions externes de l'Administració amb ciutadans i ciutadanes, així com amb les 
empreses, de la qual s'ocupa la Llei de Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (Llei 39/2015), i el referit a la organització i relacions 
internes dins de cada Administració i entre les diferents administracions, en la qual 
se centra la Llei de Règim Jurídic de el Sector Públic (Llei 40/2015).  
 
L'Ajuntament compta ara amb una gran oportunitat per: 
 
 Simplificar els procediments administratius 
 Augmentar l'eficiència mitjançant la disminució dels costos i la despesa 

pública. 
 Augmentar la proximitat i transparència davant els ciutadans. 
 Millorar la qualitat dels serveis públics prestats 
 Modernitzar el funcionament intern de l'ajuntament mitjançant les TIC. 

 

Millorar la qualitat de el servei que l'Ajuntament de Riola presta als seus ciutadans 
i ciutadanes, simplificant els tràmits administratius perquè siguen personalitzables, 
proactius, accessibles des de diferents plataformes i adaptades a les necessitats 
dels usuaris. 

L'administració electrònica impacta transversalment en l'organització de 
l'Ajuntament, per la aquest projecte és un projecte de transformació en la forma 
d'identificar-se del ciutadà cap als serveis municipals, fent ús intensiu de la 
tecnologia. Perquè l'administració electrònica siga una realitat es necessiten 
sistemes d'informació, que permeten la interacció multicanal amb el ciutadà. 

Dins d'aquesta línia d'actuació es contempla la posada en marxa d'una targeta 
única, multidispositiu, que podrà utilitzar-se no només de forma física, sinó també 
en aplicacions mòbils i altres dispositius compatibles. 

LÍNIA D’ACTUACIÓ 10 

Objectiu General 

Objectiu de la 
línia d’actuació 

Justificació 

Descripció 
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Es desenvolupés una iniciativa de targeta ciutadana que impacta transversalment 
en l'organització de l'Ajuntament, de manera que aquesta operació suposarà una 
transformació en la forma d'identificar-se del ciutadà cap als serveis municipals, 
fent ús intensiu de la tecnologia. Els serveis susceptibles de ser usats amb la 
targeta són tot tipus de serveis municipal així com veien en l’anterior linea d’acció 
en la compra en el comerç local.  

Les accions previstes dins d'aquesta línia podran consistir en: 

 Disseny de el model objectiu a desplegar: requeriments i disseny de les 
funcionalitats a incorporar, fins i tot la definició d'un pla de Comunicació i 
Màrqueting que permet divulgar amb els èxits del projecte, de cara a 
aconseguir un alt grau d'implicació dels diferents agents que en ell hi 
participen. 

 Implantació i posada en marxa del servei: coordinació de la instal·lació 
del hardware necessari en els diferents centres municipals, coordinació 
d'incidències i desplegament de noves funcionalitats i llançament de 
campanyes informatives. 

 Programa d'alfabetització digital dirigit a col·lectius desfavorits, a 
partir de l'obertura d'una oficina d'atenció i assessorament TIC per a 
ciutadans en risc d'exclusió, com a majors, immigrants, persones amb 
diversitat funcional o dones. 

 

 Reforç de la gestió eficient i de la transparència en les activitats i serveis 
administratius municipals  

 Xarxes socials, ampliació espai publicitari en pag web municipal, creació 
d'una app municipal per mostrar productes o eferir serveis  

 Implantació del sistema d'indicadors i Visor Gis en la gestió municipal. 
Portal de transpariència digital 

 Tallers d´alfabetització digital. Accions formatives per a col·lectius que no 
estan familiaritzats amb les noves tecnologies. 

 

82.000,00 € 

 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 
 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Cultura, Festes i Joventut 
Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  
 

 

  

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 

Plans, Programes 
i Projectes 
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Xarxes i monitorització.  

 

 

 

1. Fomentar l'associacionisme, augmentant les competències i capacitats de el 
sector associatiu 
2. Generar noves dinàmiques de participació i co-responsabilitat 
3. Augmentar l'eficiència en la gestió de serveis 
3. Millorar la satisfacció dels ciutadans respecte als serveis municipals 
 
Els pobles estan apostant per un creixement sostenible que proporcione als 
ciutadans serveis intel·ligents, on el disseny estiga guiat per criteris de millora de 
la qualitat i de l'eficiència, capaços d'optimitzar l'ús dels escassos recursos 
disponibles i de potenciar un nou model de desenvolupament en què la innovació 
siga el motor per millorar la competitivitat de l'economia i del benestar social. 
 
Riola, no es pot quedar enrere, es el principi fonamental de l’Agenda 2030: "NO 
DEIXAR A NINGÚ ENRERE", tant per establir les metes a aconseguir amb els 
ODS com per treballar a favor d'això. Deu de començar en els primers passos per 
a la implantació i desenvolupament de mesures per permeten avançar cap a la 
seua conversió en Poble Intel·ligent 
 
La participació com a instrument de gestió pública possibilita la influència dels 
ciutadans en els processos de presa de decisions del govern local. És per això 
que l'Ajuntament deu començar un procés de pressupostos participatius amb la 
intenció d'implicar la ciutadania i fomentar la participació ciutadana a la gestió 
municipal. 
 
De la mateixa manera, l'Ajuntament deu d’oferir un servei en línia amb què 
mitjançant una aplicació de mòbil, qualsevol ciutadà pot informar de desperfectes 
detectats en contenidors, mobiliari urbà, etc. 
 
No obstant això, no hi ha un mecanisme consolidat de comunicació bidireccional 
entre la ciutadania i l'administració local que permet tant la sistematització de la 
participació ciutadana en els processos de presa de decisions com la comunicació 
d'informació tant de l'Ajuntament a la ciutadania com a la inversa. 
 
 

Amb aquesta línia d’actuació es pretén, amb l’ajuda de les TIC, establir 
mecanismes eficients i efectius de participació ciutadana i de comunicació 
administració-ciutadania. 

Entre altres es podran promoure actuacions dels tipus següents: 

- Facilitar canals de comunicació administració-ciutadania. Les TIC ofereixen eines 
interactives de comunicació administració-ciutadania àgils, efectives i eficients. 

- Aprofitar les TIC per institucionalitzar la participació ciutadana. Amb ajudes de 
les TIC es dissenyarà un sistema que permet consolidar la participació ciutadana 
en els processos de presa de decisions del govern local. 

- Garantir que la informació municipal (subvencions, obertura de borses de treball, 
activitat cultural, etc.) arribi al destinatari final. 

LÍNIA D’ACTUACIÓ 11 

Objectiu General 

Objectiu de la 
línia d’actuació 

Justificació 

Descripció 
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- Reduir el cost i l’impacte ambiental derivat dels procediments tradicionals de 
difusió de la informació municipal. 
 
- Consolidar la participació ciutadana als processos de presa de decisions del 
govern local. 
 

 Millora de la xarxa de comunicacions i accés a la informació. Zones wiffi 
muncipals  

 Actuacions o projectes destinats a la implantació o desenvolupament del 
concepte de Smart City.  
 

110.000,00 € 

Les ciutadanes i ciutadans de Riola 

 

Intervenció i Tresoreria, Urbanisme, Cultura, Festes i Joventut 
Associació de Comerciants 
Altres agents i/o empreses en règim d'ajudes i/o convenis a l'empar de la 
normativa vigent en matèria de subvencions i contractes municipal  
 
  

Beneficiaris 

Àrees de 
l’Ajuntament i 
agents implicats 

Estimació econòmica 

Plans, Programes 
i Projectes 
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B. Cronograma per al desenvolupament de les diferents línies 
d'actuació. 

La Diputació de València, a través de l’Àrea de Cooperació Municipal i Cohesió 
Territorial, ajuda a millorar les infraestructures i la qualitat de vida en els nostres 
municipis en un nou marc biennal, el Pla d’Inversions 2020-2021, que s'inclou dins 
del pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal. 
Els projectes del Pla d’Inversions naixen amb un objectiu ferm de lluitar per molts 
dels paràmetres i objectius inclosos en l’Agenda 2030. Al marge de les iniciatives 
proposades, els ingressos que rebrà cada municipi es baremen mitjançant una 
fórmula polinòmica que garanteix l’import fix a cada entitat; tenint en compte 
paràmetres com població, superfície, nivell de desocupació, territori litoral, 
disposar d’un pla d’igualtat, un pla de mobilitat, plans urbans d’actuació municipal, 
formar part del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia o l’existència de nuclis 
històrics amb valor patrimonial. 
 

 

Tal i com es determinava en el Pla d'Inversions 2020-2021, es valoraven les 
actuacions que incidisquen de manera directa en el compliment dels objectius de 
l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, entre altres es podran 
prendre en consideració: 

• Renovació o nova implantació de xarxes de distribució i proveïment 
d'aigua potable: 

o Substitució de canalitzacions existents amb l'objectiu de reduir 
pèrdues en la xarxa, eliminar materials obsolets o corregir 
deficiències de pressió en la xarxa. 
o Implantació de sistemes de regulació, control o sectorització en 
instal·lacions existents.  
o Intervencions de consolidació, renovació o eliminació de fugues 
en depòsits d'emmagatzematge o regulació. 
o Optimització, millora d'eficiència o renovació de sistemes o 
instal·lacions de bombament. 

Pla d'Inversions 2020-2021 2020-2021

REMODELACIÓN AZUD-ESTACADES 25.400,00 

REPOSICIÓN PAVIMENTO CALZADA CALLES SAN JOSE, LLIBERTAT (TRAMO) Y SAN CRISTOBAL 45.600,00 

MEJORA CIRCULACIÓN Y ACCESOS. ROTONDA AVDA. SUECA-PASSEO DEL AZUD 24.000,00 

REMODELACIÓN PARQUE DIPUTACIÓN 7.687,91 

INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN PASSEIG DEL PLA 10.400,00 

INVERSIÓN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL: CREACIÓN DE NICHOS 25.000,00 

REHABILITACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL HOGAR DE LOS JUBILADOS 4.400,00 

ADECUACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO, DESAGÜES, EMBORNALES EN C/ LLIBERTAT, AVD. VALENCIA, CAMI 

RACÓ, C/ ANTONIO MACHADO, PLAZA CONSTITUCIÓN

50.000,00 

ADECUACIÓ PRIMARIA PARKING POLIDEPORTIVO 10.000,00 

REVESTIMIENTO DEL MURO DEL PASSEIG DEL RIU 67.000,00 

ADECUACIÓN ACCESOS DEL NÚCLEO URBANO AL CEMENTERIO MUNICIPAL 50.000,00 

ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES A NORMATIVA ACTUAL, SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA 

SALA POLIVALENTE SITA EN C/ MAESTRO SERRANO, 1

60.000,00 

MANDOS PS4, TELEVISORES, PIZARRA DIGITAL, FUTBOLÍN, MESA BILLAR, SOFÁS) 6.000,00 

SUMINISTRO ELEMENTOS DECORATIVOS EN PASSEIG DEL RIU 12.600,00 

TOTAL INV miles € 398.087,91 
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o Instal·lació de sistemes de potabilització o filtració d'aigües per a 
consum. 
o Renovació de punts de presa o comptadors. 
o En general, qualsevol actuació destinada a l'optimització i millora 
de l'eficiència en el funcionament de les xarxes de proveïment i 
distribució d'aigua potable municipals. 

• Renovació o nova implantació de xarxes de sanejament o recollida 
d'aigües pluvials: 

o Substitució de canalitzacions existents amb l'objectiu de reduir 
pèrdues en la xarxa o eliminar materials obsolets. 
o Renovació de punts de presa. 
o Execució de noves xarxes separatives de recollida d'aigües. 
o Execució o modificació de xarxes de recollida de pluvials, que 
tinga com a objectiu la reducció o l’eliminació de punts o zones amb 
el risc d'inundació motivat per la inexistència o falta de capacitat de 
les xarxes existents. 
o Renovació o execució d'elements de recollida o regulació: 
arquetes, embornals pous, sobreeixidors, emissaris… 
o Implantació de sistemes de captació, recollida, tractament i gestió 
d'aigües pluvials per a la reutilització. 
o En general, qualsevol actuació destinada a l'optimització i millora 
de l'eficiència en el funcionament de les xarxes de sanejament o 
recollida d'aigües pluvials municipals. 

• Millora de l'eficiència energètica en enllumenat públic: 
o Substitució d'actuals equips d'enllumenat per uns altres de major 
rendiment. 
o Instal·lació de lluminàries que es proveïsquen d'energia solar. 
o Inversió en equips de regulació i control de les instal·lacions que 
resulten en l'optimització del funcionament. 
o Totes aquelles actuacions sobre les instal·lacions d'enllumenat 
públic que perseguisquen millorar de l'eficiència i estalvi energètic, 
la disminució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, 
limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa i 
reduir la llum intrusa o molesta. 

• Millora de l'eficiència energètica en edificis públics o instal·lacions 
municipals: 

o Substitució d'actuals equips d'enllumenat per uns altres de major 
rendiment en edificis públics, instal·lacions esportives, cementeris… 
o Substitució d'actuals equips de climatització, calefacció o ACS per 
uns altres de major rendiment. 
o Substitució o millora de l'envolupant tèrmica dels edificis, tal que 
reduïsca les necessitats energètiques d'aquest. 
o Inversió en equips de regulació i control de les instal·lacions de 
l'edifici, que resulten en l'optimització del seu funcionament i millora 
de l’eficiència. 
o Implantació de qualsevol instal·lació per a la utilització i 
aprofitament de fonts d'energia renovables (solar, eòlica, 
geotèrmica…) 
o En general, qualsevol actuació que perseguisca la millora de la 
qualificació energètica de les edificacions, o l'optimització i reducció 
de les necessitats energètiques de les instal·lacions municipals. 

• Millora de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics: 
o Reurbanització o execució d'obres en vials, espais o zones 
urbanes amb l'objectiu de transformar-los en zones d'ús per als 
vianants. 
o Modificació o adaptació de voreres o altres elements urbans amb 
l'objectiu de millorar les condicions d'accessibilitat al medi. 
o Qualsevol actuació destinada a la millora de l'accessibilitat en 
edificis municipals, instal·lacions esportives, cementeris… 
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o En general totes aquelles actuacions que consideren l'adequació i 
compliment del Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de 
regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics. 

• Transport, gestió de trànsit i mobilitat urbana: 
o Adquisició de vehicles dotats de distintiu ambiental d'emissions 
categoria ECO o categoria 0 emissions per a ús municipal. 
o Execució de punts recarrega per a vehicles elèctrics. 
o Implantació d'elements en vies urbanes que tinguen com a 
objectiu la pacificació del trànsit. 
o Millora o implantació de nova senyalització horitzontal i vertical en 
vies públiques. 
o Obres i intervencions en vies urbanes que promoguen l'eficiència i 
el respecte als valors ambientals i energètics, fomentant o facilitant 
els desplaçaments no motoritzats. 

• Zones verdes, parcs i jardins, paratges naturals: 
o Recuperació i millora de paratges, espais o zones relacionats 
amb l'aigua (llits, llacunes, aiguamolls, fonts, brolladors…). 
o Obres per a recuperació, desenvolupament i millora de parcs, 
espais protegits o paratges naturals municipals. 
o Execució o establiment de rutes o itineraris per als vianants o 
ciclistes que transcórreguen per paratges amb valor ecològic. 
o Execució de noves zones verdes, parcs o jardins en l'entorn urbà. 
o Execució o millora de vies o corredors verds urbans o interurbans. 
o Execució o millora de zones o parcs de socialització canina. 
o Implantació de sistemes de reg d'alta eficiència en jardins i zones 
verdes públiques. 
o Actuacions destinades a l'adaptació o modificació de zones o 
espais, a fi d'afavorir la conservació de les espècies botàniques 
estranyes, endèmiques o amenaçades, amb l'objectiu últim 
d'obtindre la seua declaració com a microreserva de flora. 
o Adaptació o modificació de parcs o execució de noves zones per 
a ús o esplai de persones de la tercera edat. 

• Recollida de residus sòlids urbans: 
o Implantació de contenidors destinats al reciclatge de bioresidus o 
residus orgànics (cinquè contenidor). 
o Implantació de punts de recollida de residus específics de gestió 
municipal (piles,bombetes, fluorescents). 
o Actuacions destinades a la reducció de l'impacte causat pels 
contenidors de recollida de residus en l'entorn urbà: illes de 
contenidors o contenidors soterrats, cubrecontenidors… 
o Qualsevol inversió destinada al foment o desenvolupament de 
sistemes de recollida o gestió porta a porta de residus urbans 

• Inversions destinades a la recuperació de terrenys o zones degradades i 
la seua destinació a ús com a horts urbans municipals. 
• Inversions en gestió forestal sostenible, implantació de mesures per a la 
minimització de riscos i la prevenció d'incendis forestals, com també 
qualsevol actuació amb l'objectiu de mantindre i millorar els valors 
econòmics, socials o ambientals de tota mena de boscos. 
• Actuacions o projectes destinats a la implantació o desenvolupament del 
concepte de Smart City. 
• Actuacions o projectes destinats a l'avanç, millora o consecució de la 
descarbonització de l'entorn urbà. 
• Inversió en restauració i conservació d'edificis catalogats o amb marcat 
valor cultural o patrimonial, que perseguisquen la seua posada en valor i 
efectiva utilització o posada al servei de la ciutadania. 
• Qualsevol altra actuació o projecte, que no estant específicament recollit 
entre els anteriors, es puga considerar anàleg o que justificadament es 
considere que puga incidir de manera directa en el compliment dels 
objectius de l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible. 
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Curt termini Mitjà termini Llarg termini

(2022-2023) (2024-2027) (2028-2030)

LA_1.1  Model Territorial i Urbà amb criteris de creiximent sostenible
¬ Mecanismes de coordinació i col·laboració amb relacions de veïnatge comarcal o

interregional.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬
Evaluar, medir y gestionar las ocupaciones ilegales de suelos y edificios.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Inventari dels solars i edificis en greu deteriorament al casc urbà i aplicació de mesures

de millora.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Aconseguir una participació pública real, intensa i eficaç a les consultes relacionades

amb temes d’urbanisme i paisatge.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Incorporar la perspectiva de gènere en la redacció dels plans municipals segon el pla

d’igualtat.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Modificació i adequació del PGOU a les necessitats actuals i futures 15.000,00 € 15.000,00 €

LA_1.2 Millora de l'espai públic i rehabilitació de habitatges per 
l'intercanvi intercultural i intergeneracional

¬ Activar els espais de convivència, propiciant la diversitat d?usos,l'intercanvi cultural i el

sentit de pertinença al lloc.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬
Transformar o enderrocar els edificis en mal estat.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Educar i sensibilitzar a tota la població en campanyes adequades i invertir en recursos

necessaris, implicant al veïnat en l’embelliment del poble
5.000,00 € 5.000,00 €

¬ Difondre i promoure l’arquitectura bioclimàtica.

¬ Estudi sobre l’aplicació d'una ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes

de captació d’energia solar als edificis

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Sistema de dotacions i equipaments locals adequat i equilibrat, quantitativament i

qualitativament. Estudiar la possibilitat de combinar usos dotacionals diferents en un

únic equipament en temps diferents, afavorint la multifuncionalitat.

120.000,00 € 120.000,00 €

LA_1.3 Regeneració i integració d'espais verds i blaus
¬ Creació d’illes de vegetació en el Poliesportiu i en el casc urbà aprofitant

encreuaments, xicotets espais residuals, solars, cantoneres amples, … per a mitigar

l’efecte d’illa de calor de l’urbe i millorar l’aspecte de la ciutat, amb dotació de mobiliari

urbà que permeta l’encontre social i els descans

50.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

¬ Potenciar el Passeig Fluvial i les rutes segures del riu Xúquer, amb arbrat, mobiliari i

senyalització
30.000,00 € 15.000,00 €

¬ Restauració de la vegetació en el PNM Bosc de Ribera i els caixers del riu Xúquer

(amb els permissos corresponents de la CH Xúquer i Generalitat
15.000,00 € 15.000,00 €

¬ Regenerar les condicions ambientals del riu Xúquer. Organització d'activitats de neteja

de la llera en què participe la població.
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

¬ Difondre els valors ambientals del patrimoni fluvial. Activitats deducació ambiental,

recreatives, culturals, etc. entorn al riu Xúquer.
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

¬ Creació de corredors verds amb arbrat, almenys en certs carrers de fluxe important, que 

permeta el trànsit de persones de manera més agradable, buscant els espais verds

interiors (places, parcs, …)

20.000,00 € 20.000,00 €

TOTAL INVERSIONS 54.000,00 € 229.000,00 € 214.000,00 €

EIX 1 US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

LINIES D’ACTUACIÓ (LA) I ACCIONS
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Curt termini Mitjà termini Llarg termini

(2022-2023) (2024-2027) (2028-2030)

LA_2.1  Rehabilitació integral energética i energies renovables
¬ Redacció d’un informe on es reflectisca el consum públic i privat el mes detallat 5.000,00 €

¬ Rehabilitació energètica d'un edifici municipal com a edifici d'energia gairebé nul·la.

Experiència pilot que servirà per promoure accions formatives als professionals del

sector i de difusió al públic en general.

150.000,00 €

¬ Promoció de l'energia renovable en edificis públics. Contractació d'electricitat amb

Certificat d'Energies Renovables, promoure instal·lacions d'energia fotovoltaica

d'autoconsum i instal·lacions tèrmiques amb energies renovables.

20.000,00 € 50.000,00 €

¬ Inventari de la situació i l’estat dels fanals a tot el casc urbà, fixant-se especialment a

les zones verdes i jardins.Uniformitzar la intensitat dels fanals
15.000,00 € 15.000,00 €

¬ Campanyes de conscienciació i establiment de normes als edificis públics per a

l’estalvi a l’enllumenat i la climatització.
1.000,00 €

¬ Assessorament a la població sobre bones pràctiques en el consum energètic a les llars. 2.500,00 €

¬ Ajudes econòmics per a la rehabilitació energètica al sector residencial 50.000,00 € 50.000,00 €

¬ Difusió de bones pràctiques al comerç per a l’estalvi d’energia 2.500,00 €

¬ Assessorament tècnic als comerços locals per millorar l'eficiència energètica i l'ús

d'energies renovables.
1.500,00 €

¬ Creació d’un guardó per a l’establiment més estalviador 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

LA_2.2 Millora del cicle integral de l'aigua
¬ Millora del sistema de gestió de la xarxa de proveïment amb ajudes de la TIC. 50.000,00 €

¬ Optimització del sistema de reg de jardins. 10.000,00 €

¬ Implantació de sistemes de regulació, control o sectorització en instal·lacions existents. 20.000,00 € 10.000,00 €

¬ Substitució de trams amb canonades de fibrociment per canonades de polietilè 25.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

¬ Renovació de connexions de servei o comptadors. 10.000,00 €

¬ Incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua als serveis públics 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Realització de campanyes d’estalvi d’aigua 1.500,00 € 1.500,00 €

¬ Realització de campanyes d’ús eficient de l’aigua de reg 1.500,00 €

¬ Mesures i seguiment dels nitrats de les aigües de consum 1.500,00 €

¬ Campanya de prevenció de la contaminació d’aqüífers per pràctiques agrícoles 1.500,00 €

¬ Publicació i seguiment del compliment de l’ordenança municipal del clavegueram i

aigües residuals

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Control i seguiment de l’aigua residual que rep la EDAR sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats
¬ Execució o modificació de xarxes de recollida de pluvials, que tinga com a objectiu la

reducció o eliminació de punts o zones amb risc d'inundació motivat per la inexistència

o la falta de capacitat de les xarxes existents.

50.000,00 € 100.000,00 €

EIX 2 RESILENCIA, GESTIÓ DE RECURSOS I MOBILITAT

LINIES D’ACTUACIÓ (LA) I ACCIONS

LA_2.3 Economia Circular i Gestió de residus
¬ Fomentar la reducció i la recuperació de RSU. Informar i sensibilitzar la població

perquè faça una correcta gestió dels RSU i fomentar la reducció de la generació de

residus al municipi.Conscienciar de les bones pràctiques de reciclatge.

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Recuperar l’hàbit dels envasos retornables. Implicar no només a la població sinó als

comerços i els productors d’envasos.
1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €

¬ Implementar criteris de reducció dels productes d’un sol ús als actes municipals i festes

locals i particulars (exemple: gots reutilitzable i retornable de plàstic als actes públics).
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Campanya de conscienciació del cicle de vida dels productes que consumim per a

fomentar la reducció i la reutilització.
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Implicar a les associacions fent xerrades o sessions informatives sobre reciclatge i

reducció dels residus.
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Sistema d’incentius per a les organitzacions, associacions o particulars que demostren

una bona gestió dels residus (reducció, reciclatge i reutilització).
2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Implantació de contenidors destinats al reciclatge de bioresidus o residus orgànics

(cinquè contenidor).
200.000,00 €

¬ Implantació de punts de recollida de residus específics de gestió municipal (piles,

bombetes, fluorescents….)
15.000,00 €

¬ Campanya de recollida de residus als comerços 25.000,00 € 25.000,00 €

¬ Revisar sistema de recollida d’olis 500,00 €

¬ Campanya per a la recollida d’olis domestics 500,00 € 1.000,00 € 500,00 €

¬ Manteniment i neteja dels contenidors de reciclatge 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
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LA_2.4 Mobilitat i accesibilitat multimodal
¬ Impuls al vehicle elèctric. Instal·lació de punts de recàrrega, substitució de vehicles de

la flota municipal per vehicles elèctrics i accions per promoure la compra privada de

vehicles elèctrics.

15.000,00 €

¬ Millora o implantació de nova senyalització horitzontal i vertical a vies públiques. 15.000,00 € 45.000,00 € 25.000,00 €

¬ Acondicionament de Zones d’estacionament disuasori al perímetre del nucli urbà 30.000,00 €

¬ Expulsió del trànsit motoritzat del nucli urbà. Establiment d'un nou ordenament del

trànsit per dirigir-lo cap a les vies exteriors i evitar-ne la penetració dins de la ciutat.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Passos adaptats. Adequació de voreres per a persones amb mobilitat reduïda. 75.000,00 € 75.000,00 €

¬ Regular la circulació de vehicles de pesats, semipesats i autobusos així com la càrrega

i descàrrega de mercaderies al nucli urbà.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Mesures per tal d’evitar l’estacionament incorrecte de vehicles a les voreres 10.000,00 € 10.000,00 €

¬ Peatonalització progressiva de determinats carrers del nucli urbà 125.000,00 € 125.000,00 €

¬ Establir mesures de temperat del tràfic 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

¬ Campanyes d’educació vial 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Creació d’una xarxa d’infraestructures per a desplaçaments en bicicleta 25.000,00 € 25.000,00 €

¬ Potenciar les rutes en bicicleta pel terme del poble 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta 1.500,00 €

¬ Pacificació dels entorns escolars, promovent camins segurs i accessibles 1.000,00 € 1.000,00 €

TOTAL INVERSIONS 106.500,00 € 1.017.000,00 € 700.500,00 €
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Curt termini Mitjà termini Llarg termini

(2022-2023) (2024-2027) (2028-2030)

LA_3.1 Xarxa social innovadora
¬ Grup de treball i coordinació entre entitats del tercer sector i administració local que

treballen per la població en situació de risc com Càritats i Creu Roja, coordinats a

través de Serveis Socials.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬
Programa de suport per a infància en situació de vulnerabilitat per a la realització

d'activitats físiques (ajudes, integració en clubs d'esport actuals i programes específics )
1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

¬ Programa conjunt d'activitats físiques ofertades per l'administració local per a gent

major i associacions a través de la gestió 'entrenadors personals. Vinculació amb el

Centre de Salut.

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Oferta de programes de formació digital per a gent major al municipi a través de

l'Associació de Jubilats i Pensionistes.
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

¬ Adhesió a programes de Salut pública de la Ribera per a la formació en comunicació i

informació en el context del COVID-19. Programa per a Polítics, líders d'associacions,

mitjans d'informació i tècnics municipals

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Programa de formació en dinamització juvenil amb retorn positiu al municipi: els joves

formats, a través del seu aprenentatge han de posar en pràctica ferramentes d'activació

juvenil al municipi.

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Aconseguir que els joves que no van finalitzar l'ESO obtinguen el títol de graduat a

l'ESO.
2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Educar en hàbits saludables que influeixen de manera positiva en l'educació de la

població escolar i en el rendiment acadèmic

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Garantir l'ús i la competència lingüística a tot l'alumnat en les dues llengües oficials de

la Comunitat Valenciana

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Augmentar la participació familiar en tots els àmbits educatius, tant a casa amb els fills i

filles, com a les activitats i organització del col·legi

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Reecollir dades sobre la incidencia i les caracteristiques de la violencia de gènere en

el municipi

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Sensibilitazar a la població sobre la violencia de gènere mitjantçant xarrades,

conferencies, tallers, …
1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €

¬
Coneixer la situació a nivell escolar i formatiu de dones i homes de la nostra ciutat

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬
Potenciar iniciatives educatives que afavorisquen la igualtat d'oportunitats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Formentar l'educació en Igualtat tant en l'ambit de l'educació formal com en l'ambit

familiar

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Fomentar la participació de les dones en la proposta, planificació i realització de

activitats culturals municipals 

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Augmentar la participació de les dones als diferents esports 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Potenciar la igualtat entre dones i homes a nivell esportiu 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Coneixer la situació de la dona i l'home en l'ambit sanitari, i crear un registre de les

dades per analitzar possibles desigualtats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬
Fomentar accions per a la millora de les condicions de salut del treball de la dona

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Incorporar hàbits d’alimentació saludable a l’entorn escolar 1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €

¬ Crear blog d'articles a la pagina Web municipal sobre consum. 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Promoció del consum de productes de proximitat i/o de cultiu ecològic. 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Curs sobre alimentació i esport durant les diferents etapes de la vida 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Crear espais i infraestructura per als esports destinats a la gent gran 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬
Realitzar un estudi sobre els serveis sanitaris públics del municipi

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

EIX 3 VIURE I CONVIURE

LINIES D’ACTUACIÓ (LA) I ACCIONS

¬
Abandó de prejudicis culturals.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Realitzar campanyes de sensibilització social, sobre la realitat de les dones en situació

precaria i/o n situació d'exclusió social
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Millorar l'accés i la qualitat de l'atenció personalitzada dels serveis socials. Posada en

funcionament d'un centre social al poble, millorar la cobertura de les necessitats

bàsiques de la població, apropar els serveis socials especialitzats (unitat de control de

substàncies addictives, atenció a casos de violència de gènere).

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Augmentar el sentiment de pertinença i identitat del poble. Organitzar accions

educatives, formatives, culturals, de lleure i esportives adaptades a les necessitats de la 

població segons grups d'edat, país d'origen, ètnia, gènere.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Dinamització cultural del poble. Programació cultural anual gestionada per un

mediador cultural i elaborada amb la col·laboració de la població. Habilitar un espai

per fer activitats culturals.

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
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¬ Millorar la higiene i la neteja del poble 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

¬
Reduir el consum de drogues a la població jove

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬
Apropar els serveis sanitaris a la població.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Augmentar l’oferta d’activitats culturals en la població, segons grups d’edats, gènere i

diversitat cultural, adaptada a les seves necessitats i interessos.
2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Incrementar la pràctica de l‘activitat física de la població en tots els grups d’edat i en les

diferents cultures, amb una especial atenció a les dones.
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

¬
Millorar la relació i convivència entre persones de diferents cultures

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Dotar a l'Administració local de politiques i seccions encaminades a aconseguir que la

Igualtat entre dones i homens siga una realitat a la nostra societat.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Introduir la perspectiva de gènere en la formació continua del personal al sevei de

l'Ajuntament, preparant material especific, organitzant jornades, cursos i seminaris

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Designar persones responsables a nivel politic i tecnic, de la coordinació, seguiment i

l'avaluació en materia d'Igualtat

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

TOTAL INVERSIONS 35.000,00 € 35.000,00 € 37.000,00 €



6. PLA D’IMPLEMENTACIÓ  
 

 

35 

Curt termini Mitjà termini Llarg termini

(2022-2023) (2024-2027) (2028-2030)

LA_4.1 Desenvolupament econòmic sostenible
¬ Impuls als productes agroalimentaris locals. Fomentar la cooperació entre empreses

agroalimentàries, sector agrícola i instituts de recerca per al desenvolupament de

productes derivats dels productes agrícoles locals.

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Difondre i promoure pràctiques dagricultura sostenible en què els criteris ambientals

siguin compatibles amb els criteris de rendibilitat. Parcel·les experimentals per a

l'estudi i el foment de bones pràctiques agrícoles, activitats formatives sobre agricultura

sostenible, ús de les TIC a l'agricultura, gestió empresarial aplicada a l'agricultura, etc.

2.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 €

¬ Gestió de l'estat de conservació de les parcel·les agrícoles. Elaboració d'un SIG de les

parcel·les agrícoles que permeti fer un seguiment del seu estat de conservació i

conèixer les parcel·les que estan abandonades.

15.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Activitats educatives i de difusió de lactivitat agrícola. Donar a conèixer la importància

de l'activitat agrícola a la ciutadania per millorar la imatge que té aquesta professió i

augmentar el seu prestigi social.

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Xarxa comercial entre el sector primari i el comerç local i de serveis 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬
Borsa d’arrendament i/o de compra/venda de sol agrícola local

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Pla de cultius que diversifique i planifique la producció 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬
Aprofitament de la biomassa agrícola

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Turisme rural al món agrícola 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €

¬
Guia comercial municipal. Promoció dels punts comercials

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Estimular la creació de comerços i empreses de serveis de proximitat (perruqueries,

tendes de comestibles en general, tendes de reparació,… ).
2.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 €

¬ Foment de creació de noves empreses i promoció de l’autoocupació 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

¬ Promoció de la responsabilitat socioambiental empresarial 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

¬ Incentiu d'inversions municipals i iniciatives privades a elements culturals. 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

¬ Impuls de la formació i qualificació dels ciutadans i ciutadanes com a estímul per al

progrés econòmic i social
2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

LA_3.2 Foment i consolidació de llocs de treball
¬ Crear un observatori en l'ambit laboral i en el d'ocupació per detectar possibles

desigualtats per raó de gènere per emprendre accions per evitar-les

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Copsar la realitat de la manca d'ocupació amb especial atenció a les poblacions amb

més risc d'atur (dones i població jove).

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Adequar programes de formació i oferir escoles-taller o tallers d’ocupació. 1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €

¬ Generar cursos de formació i llocs de treball que responguen directament a les

necessitats des de les associacions i contant amb la implicació del veïnat 
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Promoure la incorporació plena i estable de la dona al mercat laboral 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Potenciar el desenvolupament i l'adequació dels serveis sociocomunitaris dirigits a

cobrir les necessitats personals i familiar de dones i homes
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Programa anual de formació als treballadors 15.000,00 € 15.000,00 €

¬ Programa anual de formació als aturats 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

¬
Borsa de treball local via web

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Promoure entorns de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors i

treballadores, inclosos els migrants, en particular les dones migrants i les persones

amb feines precàries.

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

EIX 4 ECONOMIA I TREBALL

LINIES D’ACTUACIÓ (LA) I ACCIONS

TOTAL INVERSIONS 70.500,00 € 70.500,00 € 70.500,00 €
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Curt termini Mitjà termini Llarg termini

(2022-2023) (2024-2027) (2028-2030)

LA_5.1 Transformació digital Administració Local. TIC per l'eficiència
¬ Implantació de geoportal WEB (SIG, Implantació de servidors i serveis bàsics d’una

IDE, publicació de cartografia bàsica i dades del PGOU )

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats
¬ Tallers d´alfabetització digital. Accions formatives per a col·lectius que no estan

familiaritzats amb les noves tecnologies.
2.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

¬ Servei mentor. Servei d'ajuda a l'usuari de la seu electrònica per guiar-vos durant la

realització del tràmit.
1.500,00 € 1.500,00 €

¬ Millorar l'accés a Internet. Proporcionar punts daccés a internet amb equips informàtics

en edificis municipals i amb zones wifi.
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

¬ Impulsar les TIC com a eina de difusió d'informació, de comunicació entre

l'administració i la ciutadania i de foment de la participació ciutadana en la gestió

municipal.

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Facilitar canals de comunicació administració-ciutadania. Les TIC ofereixen eines

interactives de comunicació administració-ciutadania àgils, efectives i eficients.
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Aprofitar les TIC per institucionalitzar la participació ciutadana. Amb ajut de les TIC es

dissenyarà un sistema que permet consolidar la participació ciutadana en els

processos de presa de decisions del govern local.

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Impulsar contingut i llenguatge no sexista, no discriminatori als documents elaborats

per l'Ajuntament

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Reforç de la gestió eficient i de la transparència a les activitats i serveis administratius

municipals

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Millora de la xarxa de comunicacions i accés a la informació 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

¬ Utilitzar les xarxes socials i web de l’ajuntament per a anunciar el talls de carrer,

prohibicions d’aparcament temporals, etc

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

LA_5.2 Teixit Associatiu fort i cohesionat
¬

Ús d'un portal web com a espai aglutinador de la participació, recursos i treball en xarxa
sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Contractació de personal dinamitzador i coordinador dels espais de participació actuals 

i desitjables. Impulsar un espai de trobada i coordinació entre associacions.
12.500,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

¬ Generació de bonificacions a través d'una targeta de voluntariat o targeta ciutadana a

les persones voluntàries
5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 €

¬ Programa de promoció d'iniciatives saludables impulsades per part d'associacions o

altres entitats a través del suport i finançament de l'administració local. Valoració de les

iniciatives presentades segons criteris d'adjudicació i finançament d'iniciatives

guanyadores. Periodicitat anual

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

¬ Augmentar la participació ciutadana del veïnat en els processos de presa de decisions

de totes les àrees i sectors de l'Administració Local
2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬ Foment de relacions del teixit associatiu. 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Promoure la participació de la dona dintre de les organitzacions 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

¬ Afavorir la inclusió de les dones i promoure la incorporació de la persperctiva de

gènere en els programes de cooperació local

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Realitzar tallers de formació sobre participació ciutadana 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

¬
Participació de les associacions i ONG’s a esdeveniments

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

¬ Augmentar la presència d'associacions i/o entitats amb projectes mantinguts al llarg del

temps.

sense costos 

associats

sense costos 

associats

sense costos 

associats

TOTAL INVERSIONS 63.500,00 € 65.000,00 € 63.500,00 €

EIX 5 INSTRUMENTS I GOVERNANÇA

LINIES D’ACTUACIÓ (LA) I ACCIONS
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C. Seguiment i control. Indicadors de seguiment i avaluació 

Per a la quantificació dels resultats del conjunt de les actuacions plantejades en la 
estratègia, s'empraran indicadors de resultat, que són transversals als objectius 
estratègics descrits: 

REF. INDICADOR
UNITAT 

MESSURAMENT
VALOR 2020 VALOR 2030

L.1 Millora de l'espai 

públic i rehabilitació de 

habitatges per l'intercanvi 

intercultural i 

intergeneracional

I.01. Superfície artificial per habitant 
(m2 / hab): [Superfície 
artificial / nombre 
d'habitants]

127,65 300,00

I.02. Superfície artificial en relació a la superfície municipal
(%): [Superfície 
artificial / àrea total de 
terme municipal] x100

4,09% 50,00%

I.03. Dispersió dels nuclis

(%): [Sòl urbà 
residencial dispers 
(ha)/sòl urbà municipal 
(ha)]

0,00% < 15 %

I.04 Compacitat corregida
(m): [volum edificat / 
espai públic d'estada]

21,34 10-30

I.07 Densitat d'habitatges
(habitatges / ha.): 
[Nombre d'habitatges / 
sòl urbà municipal]

41,09 45,00

I.08 Densitat de població total

(hab / ha): [(població 
de dret 
(empadronada)) / sòl 
urbà municipal]

78,34 > 80

L.2 Regeneració i 

integració d'espais verds i 

blaus

I.18. Zones verdes i biodiversitat. Índex Biòtic del Sòl

(%)= [Σ(factor de 
permeabilitat del sòl x 
Superfície de tipus de 
sòl/Superfície total de 
sòl urbà residencial]

39,88% > 30,00%

I.23. Zones verdes i biodiversitat. Espai verd per habitant
m2 / hab [Superfície 
verd / nombre 
d'habitants]

6,15 > 15

I.17. Consum final d'energia per tipus d'energia

kWh / hab i any 
[Consum anual total 
d'energia (EE + GN + 
GLP + CL) / nombre 
d'habitants]

2,42 < 8

I.15
Consum d'aigua total (incloent pèrdues de la xarxa de 
distribució)

(lpd): [(aigua de la 
xarxa d'abastament 
municipal / població 
total del municipi) / 
365 dies] Litres / 
habitant i dia

252,91 < 120

I.16 Depuració de les aigües residuals urbanes 

m3 / habitant i dia 
[Volum d'aigua 
residual tractada en 
algun sistema de 
sanejament / població 
total del municipi) / 
365 dies]

158,29 -

I.20 Generació de residus per habitant i dia

[(Kg de residus urbans 
generats i retirats pels 
serveis de recollida 
municipals / nombre 
d'habitants) / 365 dies]

1,07 < 1,35

EIX 1 US DEL SÒL, MODEL DE CIUTAT I HABITATGE

EIX 2 RESILENCIA, GESTIÓ DE RECURSOS I MOBILITAT

L.3 Rehabilitació integral 

energética i energies 

renovables

L.4 Millora del cicle 

integral de l'aigua

L.5 Economia Circular. 

Campanyes ciutadanes de 

sensibilització ambiental

I.21 Recollida selectiva total

[(T de fraccions 
capturades (brutes) en 
els sistemes de 
recollida selectiva - t 
impropis en els 
sistemes de recollida) 
/ t totals de residus 
generats per any]

11,69% 30,00%

L.6 Mobilitat i accesibilitat 

multimodal
I.13 Estat Viari 

(%): [Superfície bon
estat 
conservació/superfície 
viari públic total]

96,85% 100,00%

I.14 Repartiment del viari: viari vianants - viari vehicular
[Superfície viari
vianants/superfície viari
públic total]

38,77% 75,00%
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I.07. Índex Població de nacionalitat estrangera
[Població estrangera / 
població total] (%)

4,99% >

I.08 Índex titulats de tercer grau
(%) =[població titulada
tercer grau / població
total]

12,85% > 10,00%

I.09. Índex Envelliment de la població . Homes
(%)= [població > 65
anys / població < 15
anys]

120,14% 100,00%

I.09. Índex Envelliment de la població . Dones
(%)= [població > 65
anys / població < 15
anys]

132,12% 100,00%

I.12 Índex de dependencia de la gent gran
[Població 65 + /
població 16-64] x 100
(%)

53,52% <

L.8 Dinatmització soci‐

cultural i activació turística

I.10 Població activa per gènere (Dones)
[Població activa 16 + / 
població en edat 
laboral 16-65] x 100

63,29% equilibri >

I.10 Població activa per gènere (Homens)
[Població activa 16 + / 
població en edat 
laboral 16-65] x 100

66,50% equilibri >

I.11 Taxa d'atur per gènere (Dones)
(%): [població en atur / 
població activa]

25,69% equilibri <

I.11 Taxa d'atur per gènere (Homens)
(%): [població en atur / 
població activa]

11,90% equilibri <

I.22 Dotació equipaments pùblics

(%)= [dotació 
(m2s/habitant) per a 
cada tipus 
d'equipament/dotació 
òptima (m2s/habitant)]

< 75% 100%

L.11 Xarxes i 

monitorització. TIC per 

l'eficiència

I.23 Accés a noves tecnologies (Sí / No) SI SI

L.10 Transformació digital 

Ajuntament 

EIX 3 VIURE I CONVIURE

L.7 Innovació social i 

emprenedoria. Xarxa 

social innovadora

EIX 4 ECONOMIA I TREBALL

L.9 Desenvolupament 

econòmic. 

EIX 5 INSTRUMENTS I GOVERNANÇA
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A. Orígens del procés I Objectius del procés 

Per l'Ajuntament de Riola es realitzarà el Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) 
que és un document de caràcter estratègic local que descriu les línies d'actuació 
del Municipi de Riola, 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. Tot això, servirà per a avançar en el disseny de Riola més habitable, 
justa, inclusiva, saludable, intel·ligent i sostenible.  

El principi de participació i apropiació democràtica és clau en el procés de 
localització i implementació dels ODS a nivell local perquè permet identificar les 
necessitats, interessos i prioritats a nivell local o comunitari. I els governs locals, 
per la seua proximitat a la ciutadania, estan més ben posicionats per a escoltar de 
manera activa i impulsar processos participatius que generen consensos sobre les 
prioritats polítiques en clau ODS, que permeten construir col·lectivament noves 
narratives i processos de canvi que siguen realment transformadors, reforçant 
l'adhesió de la ciutadania a les polítiques i plans com el PUAM.  

L'objectiu principal des del primer moment, es pren com a referència la proposta 
que realitza Nacions Unides en l'Agenda 2030. En ella, estableix un conjunt de 
metes per a aconseguir un desenvolupament sostenible integrat en els seus 
quatre grans àmbits: planeta (equilibri ambiental), persones (cohesió i justícia 
social), prosperitat (desenvolupament econòmic) i pau i aliances 
(desenvolupament institucional i governança). 

En definitiva, concretar un disseny municipal de futur, resultat de la reflexió i l'acció 
col·lectiva. Sent un dels principis clau per a la implementació de l'Agenda, la 
implicació de tots els agents socials, econòmics, polítics i de tota índole. De fet, 
s'estableix el principi de “NO DEIXAR A NINGÚ ARRERE”, tant per a establir les 
metes a aconseguir amb els ODS com per a treballar a favor d'això.  

Ara bé, per a arribar a aqueix objectiu general s'ha de plantejar els objectius 
generals del procés de participació, i que seran els següents: 

O1. Explicar i difondre el PUAM i comunicar cadascuna de les mesures a posar en 
pràctica. 
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O2. Augmentar la transparència de les actuacions de l'administració, implicant la 
ciutadania interessada. 
O3. Fer accessible la informació rellevant en matèria de mobilitat en la qual fa 
referència aquest Pla. 
O4. Fer partícips als ciutadans en la presa de decisions que afecten els espais 
públics i serveis de mobilitat que els incumbeixen. 
O5. Informar del dret a participar i els instruments, canals i eines per a exercir 
aquest dret. 
O6. Obtindre informació valuosa per a aconseguir un diagnòstic més encertada i 
pròxima a la realitat dels usuaris directes del Municipi. 
O7. Reconèixer el dret a formular observacions i comentaris en aquelles fases de 
caràcter obert del procediment. 
O8. Justificar les opcions adoptades i la manera com s'ha desenvolupat el procés 
de participació. 
O9. Assegurar que el públic interessat i el públic en general tenen l'oportunitat 
d'accedir a la informació del PUAM, i d'involucrar-se en el procés de participació a 
través de les activitats proposades. 
 
Arran d'aquests objectius generals, permetrà arribar als objectius específics: 
 
E1. Conèixer l'opinió i generar debat entre els usuaris directes i els experts en 
diferents matèries entorn de la mobilitat en l'entorn urbà del municipi, els principals 
conflictes existents i les possibles solucions. 
E2. Identificar els problemes que percep la població i contrastar-los amb els 
detectats per l'equip tècnic. 
E3. Considerar les propostes de solucions als problemes, aportats per la 
ciutadania, pels experts i per l'equip tècnic, i tractar-les en sessions de consens 
dirigides als ciutadans. 
E4. Assegurar la diversitat de perfils en la participació, a fi de contemplar les 
diferències que tenim les persones per les capacitats motores o sensitives, les 
diferències a nivell econòmic, la diversitat ètnica i cultural, i a més acollir totes les 
edats de la població. 
E5. Tractar els temes urbans d'actuació municipal, així com considerar altres 
aspectes vinculats a oci, salut, turisme i economia. 
E6. Sensibilitzar a la població sobre la importància de mantindre una qualitat 
ambiental i social en els nostres espais urbans i com fer-ho des del 
desenvolupament sostenible. 
E7. Posar en marxa una campanya d'informació permanent sobre una actuació 
urbana municipal més sostenible. 

 

B. Marc metodològic i Fases del procés 

La participació és un procés delicat que cal plantejar estratègicament i dotar-lo 
d'una metodologia i d'uns mitjans tècnics i de difusió adequats. Per tant, en aquest 
document, s'explicarà quin ha sigut el disseny del procés, les eines i els canals 
d'informació per a fer possible la implicació de la ciutadania. Els quatre pilars del 
Procés Participatiu són: 

INFORMACIÓ: s'han creat estructures digitals amb la finalitat de garantir que la 
ciutadania podia en qualsevol moment conèixer el desenvolupament del procés de 
l'elaboració del PUAM. 
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GENERACIÓ DE PROPOSTES: en aquesta acció s'articulen generalment a 
través de dos canals. L'ideal seriosa les taules de participació ciutadana, en les 
quals els assistents poden traslladar propostes concretes, i un formulari digital a 
través del qual qualsevol persona podia fer arribar iniciatives de desenvolupament, 
però en l'època actual i amb el context de la pandèmia provocat pel *Covid 19, 
hem apostat en particular en la definida per les Tics, en la qual existeixen eines 
digitals per a informar, opinar i participar, en temps real, no pot entendre's el 
disseny d'una Estratègia creada per a millorar la qualitat de vida de les persones, 
sense comptar amb elles, sense mantindre-les informades, sense crear canals 
que faciliten l'aportació d'idees i visons heterogènies que enriquisquen el projecte, 
i facen d'aquest un mapa de futur inclusiu, en el qual la totalitat de la ciutadania 
puga sentir-se partícip. Per a aconseguir aquesta fi, s'ha dissenyat un ambiciós 
Procés de Participació Ciutadana del qual ha derivat el Pla d'Implementació recollit 
en el PUAM.  

OPINIÓ: a l'igual en el cas de Generació de Propostes, s'han articulat diverses 
vies per a facilitar a la ciutadania aportar la seua percepció sobre el procés i els 
resultats que s'han anat generant. Els canals oberts a l'opinió han sigut digitals 
(pàgina web, pàgina de Facebook). 

VERIFICACIÓ: l'acarament de la pertinència del Pla d'Implementació definit en 
PUAM s'ha buscat a través d'un Qüestionari de Contrast de les accions definides i 
de suport al PUAM, realitzat per part de representants d'entitats 
socioeconòmiques i públiques d'RIOLA. 

Una vegada vistos els pilars sobre els quals es basa un procés participatiu, 
aquest es realitzarà mitjançant un metodologia participativa basat en la 
complementarietat d’eines i tècniques diferents, procedent d’un plantejament 
interdisciplinari: 

• Al llarg del procés s'ha de fer servir eines exploratives, analítiques i per 
formatives segons les necessitats de cada fase de treball. 

• A més de les tècniques tradicionalment emprades en l’àmbit social 
(entrevistes individuals, entrevistes grupals, tallers), s'han de posar en 
practica tècniques de caràcter interdisciplinari on les ciències socials i 
l'arquitectura tenen que estar treballades en el seu conjunt. 

• S'han de realitzar activitats d’empoderament i posar en pràctica 
tècniques que aspiren a crear un context d’intercanvi i a garantir la 
cohesió de grup. 

 
a) Temàtiques de treball: 

Per a la temàtica de treball es pren com a referència la proposta que 
realitza Nacions Unides en l'Agenda 2030 per la qual s'estableix un conjunt 
de metes per a aconseguir un desenvolupament sostenible integrat en els 
seus quatre grans àmbits: planeta (equilibri ambiental), persones (cohesió i 
justícia social), prosperitat (desenvolupament econòmic) i pau i aliances 
(desenvolupament institucional i governança. 

b) Tècniques a utilitzar 

S'articulen generalment a través de dos canals. L'ideal seriosa les taules de 
participació ciutadana i tallers, en les quals els assistents poden traslladar 
propostes concretes, i un formulari digital a través del qual qualsevol persona 
podia fer arribar iniciatives de desenvolupament, però en l'època actual i amb el 
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context de la pandèmia provocat pel Covid 19, s'ha de realitzar amb les eines 
digitals disponibles que permeten informar, opinar i participar, en temps real, 
perquè no pot entendre's el disseny d'una Estratègia creada per a millorar la 
qualitat de vida de les persones, sense comptar amb elles, sense mantindre-les 
informades, sense crear canals que faciliten l'aportació d'idees i visons 
heterogènies que enriquisquen el projecte, i facen d'aquest un mapa de futur 
inclusiu, en el qual la totalitat de la ciutadania puga sentir-se partícip. Per a 
aconseguir aquesta fi, s'ha dissenyat un ambiciós Procés de Participació 
Ciutadana del qual derivarà el Pla d'Implementació recollit en el PUAM. 

c) Difusió: 

Divulgació del procés mitjançant cartells que anuncien les diferents activitats 
utilitzant el format digital a causa del COVID 19 

Pàgina web: Pel fàcil accés i domini d'Internet dels joves, es crearà un enllaç en 
la pàgina web municipal amb la pàgina de Facebook pròpia del procés, on 
s'aniran anunciant les diferents convocatòries, penjant i els documents 
relacionats. 

Whatsapp: Per a arribar a la majoria de la gent s'ha enviat a través del 
WhatsApp municipal les notícies relacionades. 

Fases del procés 

a) Fase 00 INFORMACIÓ PRÈVIA I DIFUSIÓ 

L'inici del procés consisteix en la cerca d'informació rellevant i necessària per a 
ajudar en la definició del projecte del PUAM de Riola. Es treballarà en la 
presentació del Procés i comunicació del mateix mitjançant mitjans digitals 
d'aquesta presentació. 

En aquesta fase es realitza el pla de comunicació i difusió del projecte, 
desenvolupant a més la gràfica de les eines informàtiques i els cartells. 

Objectiu: Establir un coneixement actiu tant en nivell físic-territorial com social que 
ajude en la definició i disseny del procés participatiu. 

b) Fase 01 CONSULTA PÚBLICA 

Es duen a terme les activitats dissenyades per a assegurar l'accés a la informació, 
les activitats de consulta a tots els agents implicats, i es realitzen les activitats 
destinades a obtindre les opinions i propostes de la ciutadania i agents implicats. 
Es fa l'anàlisi dels problemes percebuts per la població i relacionada amb la 
pèrdua de qualitat ambiental i de l'espai públic urbà, de cohesió social i/o 
sostenibilitat econòmica. A continuació es realitza la valoració d'escenaris futurs, i 
definició d'objectius i estimació de propostes originades des de la participació. A 
partir de la informació extreta de la fase 00 s'iniciarà les enquestes per a aportar 
informació rellevant per a acabar de definir les temàtiques sobre les quals treballar 
durant el procés. 

c) Fase 02 AVALUACIÓ DE LA CONSULTA PÚBLICA I PROPOSTES 

El moment d'obertura per a recollir totes les opinions en els diversos temes, 
generat debat, buscar acords o descartar propostes.  

d) Fase 03 INFORMACIÓ PÚBLICA, CONTROL I SEGUIMENT 
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Tancament del procés i necessitat de consensuar els resultats finals. Serà sotmés 
al control i seguiment dels instruments creats expressament per a aquesta funció i 
una vegada consensuat, es procedirà la redacció del document definitiu. 

 

C. Comunicació i sensibilització        

L'organització del procés participatiu és complexa, l'èxit dependrà, a més, del grau 
d'implicació de l'administració, els polítics i tècnics municipals. L'equip tècnic 
redactor del Pla assumirà la funció d'organització, coordinació i d'assessorament 
en l'elaboració de les activitats programades, fent tasques de caràcter tècnic i 
també pedagògic de simplificació de la informació que permeta una participació 
activa de persones no expertes. 

Els mecanismes de participació dissenyats tenen dos vessants simultanis, una és 
donar a conéixer els continguts del Pla a través d'activitats de subministrament i 
accés a la informació, i l'altra atendre les opinions, suggeriments i al·legacions del 
públic en general i dels agents interessats a través de les activitats i instruments 
de participació i de consulta que a continuació es descriuran. 

És a dir, per a garantir l'eficàcia del procés les activitats que es dissenyen caldrà 
atendre els següents propòsits: 

 Informar i donar a conéixer el PUAM. 
 Consultar a l'Administració pública, experts sobre temes específics i en la 

població implicada sobre els problemes urbans i el desenvolupament 
sostenible i les oportunitats del territori per a incorporar millores. 

 Conscienciar i sensibilitzar sobre els valors dels principis de la 
sostenibilitat en els seus vessants ambiental, econòmica i social. 

 Comunicar en tot moment com evoluciona el procés i com es pot 
participar, i les decisions que finalment s'hagen pres. 

El PUAM no només s'ha d'elaborar i executar, sinó que també s'ha de "vendre" 
com una cosa atractiu per a la ciutadania. Uns dels elements clau per assolir l'èxit 
en el PUAM, com són l'acceptació de la nova cultura de la sostenibilitat entre la 
ciutadania i de les propostes concretes de el Pla, requereixen ser treballats amb 
les modernes tècniques de màrqueting i fent ús dels mitjans de comunicació 
locals. Per aquesta raó, des de l'inici, s'han de preveure dues estratègies de 
comunicació específiques i paral·leles, una adreçada als mitjans de comunicació 
locals i l'altra, a donar a conèixer el pla als ciutadans i ciutadanes. 

Cal tenir un discurs actiu perquè, mitjançant campanyes publicitàries es cree un 
entorn propici envers les propostes del pla i es contribueixe a fomentar el canvi 
modal cap a la sostenibilitat. Per tal d'accentuar l'efecte pedagògic de el Pla, cal 
mostrar-lo com a eina positiva, atractiva i decisiva per a la millora de la qualitat de 
vida. Per aquest motiu, s'ha dissenyat una campanya de publicitat del PUAM i de 
com participar-hi, amb un refors de divulgació. No obstant això, l'objectiu principal 
d'aquesta campanya és cridar a la gent a participar. A continuació, es descriuen 
les accions proposades per a la divulgació de la informació i la crida a la 
participació. 

01. PRESENTACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

Per donar a conèixer el PUAM i el procés de Participació Ciutadana vinculat, es 
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celebrarà una mesa en què anunciava l'inici de l'procés de participació, i les eines 
que anirien posant-se a disposició de la ciutadania per fer-la efectiva. S'explica 
també que l'objectiu del pla para establir estratègies. 

L'acte serà presidit per l'alcalde junt els tècnics redactors amb invitació als mitjans 
i diaris de divulgació local. 

02. PARTICIPACIÓ VIA LLOC WEB I XARXES SOCIALS 

Gràcies a aquest espai virtual es permet l'accés a la informació i es pot donar 
difusió de tot el procés i la seua evolució. Es fa la presentació del pla, s'explica 
què significa la Agenda 2030 i com pot beneficiar al municipi i els seus habitants. 

La ciutadania pot seguir què s'està fent en tot moment a l'apartat "com marxa". es 
poden seguir les últimes "notícies" relacionades. De manera còmoda i senzilla es 
pot participar des de casa, ja que a l'apartat "com participar" s'expliquen les 
diferents formes de fer-ho. Una d'elles és la d'omplir el "Qüestionari" de consulta. 
A més, es poden omplir els "Fullets d'aportacions", que és una manera més lliure i 
oberta de donar l'opinió. O també es pot interactuar a les xarxes socials Facebook 

03. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Comunicació telefònica i per correu electrònic 

A l'inici de la fase de consulta es estableix contacte telefònic amb tots els agents 
implicats en el procés de participació inclosos en el llistat de contactes i un 
posterior enviament mitjançant correu electrònic, per convidar-los a participar en 
les Temàtiques de Participació. 

04. CAMPANYA DE DIFUSIÓ I PUBLICACIONS DIVULGATIVES 

Uns dels elements clau per assolir l'èxit del Pla Urbà d'Actuacions Municipal, com 
són l'acceptació de la nova cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania i de les 
propostes concretes del Pla, requereixen ser treballats amb modernes tècniques 
de màrqueting i fent ús de els mitjans de comunicació locals a l'abast. Per aquesta 
raó, des de l'inici de l'procés, s'ha d'elaborar una estratègia de comunicació 
específica per donar a conèixer el Pla a les ciutadanes i als ciutadans. 

Creació d'una MARCA pròpia del PUAM i de el procés de participació pública 

Se li ha volgut donar molta importància a la comunicació i publicitat de tot el 
vinculat amb el PUAM al municipi, per a això s'ha creat una MARCA pròpia. 
Aquesta imatge, pot ser utilitzada de forma gratuïta i lliure, i s'anima a que estiga 
present en totes les activitats que es desenvolupen. Es vol visibilitzar a través 
d'aquesta marca el posicionament de Municipi al PUAM i animar a tota la 
ciutadania a conèixer i donar suport a la consecució dels seus objectius.  

 



7. PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 

 

7 

Campanya de difusió informativa del PUAM i de el procés de participació 
pública 

Per difondre el Pla i el procés de Participació entre el major nombre de ciutadans 
possible es va dissenyar una campanya de publicitat del PUAM. L'objectiu era la 
introducció del concepte de l'Agenda 2030 entre la població, a més de divulgar els 
mitjans de com participar-hi, i finalment, sensibilitzar la gent cap a hàbits més 
saludables i que comporten major qualitat de vida urbana. 

El disseny s'ha realitzat per tots els canals de difusió: lloc web, cartells, fullet 
d'aportacions, jornada, etc. 

El contingut de la campanya tracta d'arribar a el major nombre de gent, des de 
petits fins a gent gran, ja que les frases són senzilles i amb un vocabulari quotidià.  

 

D. Agents implicats            

Per a la correcta elaboració del PUAM de Riola, es requereix la intervenció de 
diferents agents: 

 L'administració, que és l'agent amb capacitat normativa i econòmica, gestor de 
les infraestructures i serveis urbans, dotat d'una perspectiva d'evolució de la 
ciutat. Ajuda en la cerca d'informació i ha d'aconseguir el consens social del 
pla en les diferents fases, des de la definició d'objectius fins a l'aprovació de 
propostes. 

 L'equip tècnic, que té la capacitat tècnica sobre els aspectes de 
desenvolupament territorial, planificació urbana en relació a l'espai públic. És 
l'equip que assessora en les fases prèvies, coordina la informació, realitza una 
avaluació inicial i un diagnòstic, mostra els instruments tècnics disponibles i 
proposa els escenaris possibles, fins a arribar a descriure les propostes. 

 El conjunt de la ciutadania, com a beneficiari de les actuacions i com a usuari 
dels serveis i infraestructures, dotat del coneixement real dels problemes del 
model de mobilitat. Aporta informació per al diagnòstic. Opina sobre aspectes 
particulars de l'anàlisi, o suggeriments per a les millores. Col·labora en la 
decisió d'objectius operatius i propostes d'escenaris. 

Els tres realitzen funcions complementàries i intervenen paral·lelament durant la 
redacció del PUAM, encara que la la seua labor transcendeix el període de 
redacció per a convertir-se en un instrument fonamental de seguiment. 

El paper de l'administració 

Els agents adequats per a iniciar les primeres trobades amb l'equip tècnic que 
redacta el PUAM, són els tècnics i polítics municipals, que són els agents 
encarregats o relacionats amb la mobilitat en el municipi. Com a responsables de 
la gestió diària d'aquest, ells són els qui coneixen, o poden identificar millor, la 
situació de partida i la potencialitat del pla urbà com a instrument per a modelar 
una política local. La seua implicació converteix essencial, ja que són els 
responsables de la presa de decisió en el procés planificador. 

Els grups interessats i el conjunt de la ciutadania 

Tots els agents socials que formen part del públic interessat en el procés de 
participació pública, són aquells que poden veure's afectats per les decisions que 
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es prenguen en el pla, o que d'alguna manera estiguen relacionats amb l'àmbit 
urbà on es desenvolupa.  

Llavors, d'una banda es tindran, com a grups d'interés, aquells organismes i 
agències públiques, autoritats locals, associacions no governamentals, grups 
acadèmics i científics, que tenen interés local o regional. D'altra banda, es 
considera grups del lloc, a aquells individus, (residents locals, visitants, grups 
locals) que viuen o treballen en l'àmbit territorial objecte del Pla, o que el visiten, 
en aquest cas també que estiuegen i tenen un interés particular en la zona.  

AGENTS QUE FORMEN PART DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA 

Organismes Públics 

 Promotor: Ajuntament (Càrrecs polítics i treballadors de l'Ajuntament) 

Grups Locals 

 Associacions veïnals associacions de caràcter local, grups polítics, sindicats, 
clubs esportius i altres entitats relacionades la finalitat estiga vinculat amb les 
matèries que tracta el PUAM. 

 Associacions empresarials associacions empresarials de caràcter local de 
l'objecte econòmic estiga vinculat amb les matèries que tracta el PUAM. 

Individus 

 Residents habituals 
 Residents temporals 
 Treballadors 
 Visitants 

 

E. Mecanismes de participació 

En l'època actual i amb el context de la pandèmia provocat pel Covid 19, hem 
apostat en particular a la definida per les TIC, en la qual hi ha eines digitals per 
informar, opinar i participar, en temps real, no es pot entendre el disseny d'una 
Estratègia creada per millorar la qualitat de vida de les persones, sense comptar 
amb les elles, sense mantenir-les informades, sense crear canals que facilitin 
l'aportació d'idees i visons heterogènies que enriqueixin el projecte, i facen 
d'aquest un mapa de futur inclusiu , en el qual la totalitat de la ciutadania pugui 
sentir partícip. 

Activitats de participació proposades. 

REUNIONS I ENTREVISTES A ENTITATS, ASSOCIACIONS, CIUTADANES I 
CIUTADANS 
 
El conjunt de reunions introductòries al procés de desenvolupament del Pla ha de 
considerar de manera primordial la recollida d'informació i la gestió dels aspectes 
conflictius entre les parts assistents. Es concertaran sessions de treball amb 
l'Ajuntament i l'equip redactor del document amb l'objectiu d'explicar la versió 
preliminar del Pla de Participació i recaptar tota la informació i els suggeriments 
que estimaren oportuns. 
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Les reunions concertades amb polítics i tècnics municipals, tractaran de temes 
com: els canals de difusió que hauria de posar a disposició l'administració, els 
edificis de serveis públics on distribuir informació, etc. És fonamental la 
coordinació entre les diferents àrees de l'Ajuntament per a treballar d'una manera 
transversal, ja que els aspectes acullen qüestions tant d'urbanisme, com a medi 
ambient, salut, esport, turisme, economia, educació, cultura, i evidentment, la 
participació ciutadana. 

 
QÜESTIONARI DE CONSULTA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE EN EL  NUCLI URBÀ DE RIOLA 

Són un instrument estadístic que ens permet obtenir informació com a eines 
d'anàlisis de les tendències per a la planificació de l'actuació municipal en matèria 
d'inversions des del punt de vista urbà. A partir de les dades que ens 
proporcionen, es poden analitzar els patrons en funció de les característiques de 
la població i dels diferents territoris. El gruix dels qüestionaris, en general, el 
constitueix els següents aspectes: 

• Planejament i Participació. 
• Medi Ambient 
• El model de ciutat 
• L'espai urbà 
• Mobilitat 
• Accessibilitat 
• Seguretat 
• Els equipaments 
• L´habitatge 
• El patrimoni 
 
 
Es plantegen, ademés, en ells entorns específics i caracteritzats pels 
condicionants particulars de les activitats que desenvolupen, com àrees 
industrials, comerços i centres educatius. 
 
Paral·lelament també s'arreplega una dimensió més subjectiva, en la qual es volen 
conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans i 
ciutadanes cap a alguns dels elements que conflueixen en el desenvolupament 
sostenible i urbà 

 

TALLERS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA/ CORREU ELECTRÒNIC DEL 
PROCÉS PARTICIPATIU 

Celebració de Tallers de Participació Ciutadana amb 3 tipologies de Taller de 
Participació: 

- Taller polític: compta amb assistents membres de tots els partits polítics amb 
representació a l'Ajuntament. 
- Taller tècnic: compta amb els tècnics municipals de l'Ajuntament. L'objectiu 
d'aquesta taula, al marge d'informar-los sobre el Procés Participatiu, se centra en 
conèixer les propostes dels tècnics assistents, com a especialistes en cadascuna 
de les seues àrees de treball i instar-los a dinamitzar els col·lectius relacionats 
amb aquesta àrea. 
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- Taller de treball: reunió amb els sectors estratègics de Riola des de les 
perspectives social i econòmica. L'organització d'un taller es planteja per a crear 
un espai on debatre aspectes del poble relacionats amb la sostenibilitat. La 
variabilitat de la sostenibilitat fa que no hi haja solucions úniques ni generals per a 
planificar-la, per la qual cosa és necessari implicar les ciutadanes i els ciutadans a 
través de fórmules participatives amb les quals puguen aportar els seus punts de 
vista i intervenir en la presa de decisions. 
 
Aquesta taller tractarà temes que d'alguna manera o una altra ens afecten a totes i 
tots els que habitem o treballem en el Municipi. Es convocarà una per participar a 
les associacions del municipi, a tècnics, entitats, organismes i col·lectius que 
estiguen relacionats amb el PUAM. 
 
Per a això es facilita i distribueix a tota la ciutadania una adreça de correu 
electrònic, puamribera@gmail.com per a la realització de propostes o per a 
realitzar les qüestions que els ciutadans i ciutadanes consideraren oportunes 
 

En els tallers, a més d'una presentació de el procés, a través d'un dinamitzador es 
pretén recaptar l'opinió dels assistents i propostes d'actuació enfocades a el 
desenvolupament sostenible de Riola. 

El procés d'assimilació de la informació generada en els tallers per al disseny del 
PUAM és el següent: 

- Generar una acta de caràcter públic per taller de treball, en la qual es reflecteixin 
les opinions i propostes exposades pels assistents a les reunions. 

- Cadascuna d'aquestes actes seran analitzades per l'equip tècnic responsable de 
l'elaboració del PUAM. 

- Les propostes llançades seran classificades en funció de la seua naturalesa, 
utilitzant-les com a suport essencial per identificar els reptes que ha d'afrontar 
Riola i definir l'anàlisi DAFO, o per a la selecció d'operació que defineixen el Pla 
d'Implementació, en el cas d'aquelles idees amb un major nivell de definició. 

 

LA PÀGINA DE FACEBOOK DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

Com pàgina web informativa de tot el procés i de la situació de el Pla es crea una 
pàgina de Facebook específica del PUAM   https://www.facebook.com/puamRiola 
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Esta pensada per assolir els següents objectius: 

1. Tenir una finestra de difusió que projectés la visibilitat del Procés, i 
d'aquesta manera multiplicar l'impacte de la mateixa entre la ciutadania. 
2. Comptar amb una canal d'informació a la ciutadania en temps real sobre 
les fites del procés participatiu. 
3. Disposar d'instrument per dinamitzar la participació i multiplicar l'impacte 
d'altres recursos participatius com la Fitxa de Participació, el Qüestionari 
de Contrast. 
4. Habilitar un espai d'interacció a temps real amb la ciutadania. 

 
A més, es crearà un enllaç a les pàgines web de l'Ajuntament 

 

F. Resultats i priorització d'actuacions 

01. PRESENTACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

Es l'activitat inicial com a presentació del procés participatiu, es crea un equip 
dinamitzador i l’empoderament dels diferents agents implicats. Després d'explicar 
el calendari, la metodologia I les temàtiques a treballar, es visualitzarà un vídeo 
sobre participació i transformació urbana col·lectiva per posteriorment obrir el 
debat I torn de paraula als participants 
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02. LA PÀGINA DE FACEBOOK DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
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03. QÜESTIONARI DE CONSULTA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE EN EL  NUCLI URBÀ DE RIOLA. 

Des del passat dia 2 de setembre i per la plataforma facebook i whatsapp de 
l'Ajuntament de Riola s'ha dut a terme l'enquesta participativa en la qual totes i tots 
han deixat la seua opinió. L'enquesta oberta a rebre noves idees, va estar 
disponible fins el passat dia 20 de setembre, tant a l'espai del google forms on es 
trobava l'enquesta amb l'enllaç https://forms.gle/QpRzcTeZ3FenraRb8, com tots els 
dies, les 24h, per Facebook. 

Una vegada realitzat el tancament de recepció de respostes del qüestionari 
TREBALLANT PEL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE DE RIOLA, 
dones de l'Ajuntament de Riola volem conèixer l'opinió de la ciutadania sobre els 
diferents ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), es pot observar que 
quant al sexe, la majoria de les respostes amb un 55,6 % han sigut dones com es 
pot veure en el següent gràfic. 
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El 55,6% de respostes a l'enquesta han estat dones, el 44,4% homes. 

 

 

La majoria de respostes han estat realitzades per persones de 30 i 45 anys, 
seguida de 46 a 64. 

 

La població resident al municipi és majoritàriament d'aquest. 
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El nivell d'estudis és el majoritari d'Universitaris de els quals contesten a 
l'enquesta. 

 

La situació professional majoritària amb un 88,9% és que estan treballant. 

 

 

 

Una majoria, 66.7%, coneixen els ODS, Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 
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La manca de participació de la ciutadania, així com d'oportunitats de treball són 
els principals problemes que responen. 

 

Quant a les necessitats o reptes més importants del municipi creuen que haurien 
de millorar-se els serveis per a la joventut, millorar la convivència i la participació i 
fomentar millores en les oportunitats laborals sobretot dones i joves. 
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El seu entorn natural seguit de la tranquil·litat creuen són els principals recursos 
amb els quals compta el municipi. 

 

 

 

La majoria creu que és necessari la redacció del PUAM en el seu municipi per que 
aquest ha evolucionat i ha d'adaptar-se als nous canvis 

 

 

Gairebé per unanimitat consideren necessari l'existència d'un fòrum de debat per 
a tractar temes relacionats amb el PUAM 
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La majoria creuen que el fòrum més adequat per a tractar el tema del PUAM és el 
propi Ajuntament seguit de les Associacions de veïns. 

 

A l'hora de participar la majoria no sap bé quina és la fi i contingut d'un PUAM 

 

Una majoria dels participants creuen que l'aigua i els recursos hídrics són una font 
de riquesa per al municipi que cal utilitzar d'una manera sostenible. 
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La majoria contesta que en cas que faltar aigua en determinades èpoques d'any, 
caldria reparar la xarxa d'aprovisionament per a evitar fugides i utilitzar aigua 
reciclat per a regar els jardins. 

 

Gairebé per unanimitat dels participants en l'enquesta, creuen que les energies 
renovables és una forma coherent i sostenible d'utilitzar l'energia. 

 

La majoria creuen que els principals agents contaminants en el municipi són els 
gasos emesos pel trànsit i els sorolls també emesos per aquest 



7. PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 

 

28 

 

Un 84% dels enquestats diuen que a la seva casa es classifiquen i es dipositen en 
els contenidors adequats. 

 

Un 80% diu que si estarien disposats a utilitzar en la construcció del seu habitatge 
materials reciclats. 

 

La majoria dels quals han respost estan contents amb els contenidors que hi ha 
en el seu municipi si bé també diuen que estan lluny i antiestètics, que són 
insalubres i amb mala olor i difícils d'obrir perquè les tapes són grans i pesades. 
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Els principals problemes que detecten els parcs, jardins i zones verdes és que 
estan ocupats per gent que no els cuiden. No hi ha suficient ombres i no hi ha 
suficient vegetació. 

 

Per una gran majoria pensen que hauria d'utilitzar espècies autòctones perquè 
s'integren amb el paisatge del municipi 
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Creuen que les deficiències del model són per aquest ordre, accessibilitat, el 
trànsit i la falta d'aparcament, no hi ha zones comercials, mala planificació viària i 
falta d'identitat pròpia. 

 

Quant a les qüestions a abordar en el PUAM pensen que la principal és l'oferta 
d'activitats productives, seguida dels transports i els accessos. 

 

Quant als aspectes a ressaltar del municipi la majoria pensen que és el seu entorn 
natural la seva seguretat. 
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De l'entorn del municipi el que menys els agrada i amb diferència és la falta 
d'activitat econòmica i comercial. 

 

 

Dotant-li de més i millors equipaments i proposant millores a la urbanització i els 
serveis urbans, així com protegir i restaurar el patrimoni històric artístic. 

 

 

A la pregunta de com es desplaça quotidianament pel municipi, la majoria diu que 
a peu, seguit d'amb cotxe. 
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Els nois i noies al col·legi també es desplacen majoritàriament a peu seguit per 
transport escolar. 

 

Per igual pensen que el seu municipi està bé o no comunicat amb els de l'entorn 
d'aquest. 

 

No hi ha aparcament suficient i els cotxes aparquen malament i obstaculitzen el 
trànsit i Els cotxes ocupen l'espai dels vianants ja siga circulant o aparcnt 
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Els principals problemes d'accessibilitat que detecten són que els cotxes 
envaeixen les voreresLes voreres i espais lliures estan ocupats amb mobiliari 
urbà, arquetes, pals i no es pot caminar amb carret o cadira de rodes i no hi ha 
suficients carrers per als vianants. 

 

 

Las escaleras estrechas y que no hay ascensores son los problemas de 
accesibilidad que detectan. 
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Pensen que no hi ha llocs insegurs la majoria, però hi ha també els que pensen 
que si que n'hi ha. 

 

Respecte a quins creuen són els problemes de la inseguretat la majoria pensen 
que hi ha solars buits on s'acumula la brutícia i pot haver-hi problemes d'infeccions 
així com que els cotxes no respecten les voreres. 
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Dotar d'instal·lacions culturals i esportives així com d'oci són els equipaments que 
creïn són necessaris. Seguits de petits comerços i assistencials. 

 

Els principals defectes d'equipaments existents és que estan infrautilitzats, l'oferta 
cultural és escasses i són molt antics i desfasats. 

 

Prefieren vivir en una casa rehabilitada en el centro, aunque también en una 
vivienda unifamiliar en el campo o en el núcleo urbano. 
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La majoria pensa que si ha de ser protegit i catalogat el seu patrimoni cultural, 
arquitectònic, paisatgística o natural 

 

El principal patrimoni a protegir i catalogar pensen que és el paisatge i l'entorn 
natural.  

 

 

Proposant activitats esportives, lúdiques i culturals que discòrreguen pels 
principals espais naturals del municipi per a fomentar la posada en valor del 
patrimonio municipal 
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Quant als principals problemes de l'habitatge en el municipi, detallen com a 
principal que són antigues i que estan en mal estat seguit que no hi ha suficient 
oferta. 



AJUNTAMENT DE RIOLA

N.I.F.:P-4621700-F  TEL: 96 170 22 01  FAX:96 170 29 30  CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA  VALÈNCIA

CONVOCATÒRIA: TALLER PARTICIPATIU 

Des de l'Ajuntament de Riola, en col·laboració amb el Consorci de la Ribera, s'està 
elaborant el Pla urbà d'Actuació municipal, que com a document de caràcter 
estratègic local, pretén fixar les línies d'actuació, dins del marc de l'Agenda 2030, i 
les prioritats futures respecte a les obres i serveis que s'han de remarcar en l'agenda 
urbana municipal. 

A aquest efecte, resulta fonamental conéixer l'opinió de tots els agents actius del 
municipi de Riola, per la qual cosa es pretén desenvolupar tallers participatius, amb 
la intenció de conéixer les propostes dels seus veïns, de cara a desenvolupar el 
PUAM. 

L'objectiu és generar una visió de futur compartida, identificant i prioritzant projecte. 

Des de l'equip de govern volem impulsar un TALLER PARTICIPATIU, que tindrà lloc 
el DIA 21 DE DESEMBRE DE 2021, a les 16.30 HORES, en els baixos de 
l’Ajuntament de Riola. 

Per a garantir i controlar l'aforament permés, SOL·LICITEM que es comunique 
l'assistència, anomenat al següent telèfon, o en el seu cas, enviant un correu 
electrònic: 
- telèfon confirmació assistència: 96 170 22 01 
Correu electrònic: participa@gmail.com. 

Desitgem conéixer la teua opinió, perquè també compta, així que, ANIMA'T I 
PARTICIPA!!! 

mailto:participa@gmail.com
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05. TALLER  "Agenda 2030. Integració en el municipi de Riola” 

Fitxa de l'activitat: 
TALLER 1: Agenda 2030. Integració en el municipi d' Riola 
DIA: 21 de noviembre de 2021 
HORARI: 18:00 – 20:00 
LLOC: Sala de Plenos del Ayuntamiento. 
 
1 OBJECTIU PRINCIPAL DEL TALLER 
- Identificar el concepte de Sostenibilitat i l'eina per implementar-lo, l'Agenda 
2030. 
- Detectar dins dels ODS les necessitats actuals del territori i realitzar diverses 
propostes per implementar-les. 
- Inici del diàleg i debat entre participants per conèixer les necessitats dels altres 
i establir prioritats. 
- Fer un primer apropament individual i personal al canvi sistèmic de la societat 
mundial. 
 
 a. Recepció i presentació: La primera part del taller va ser en format 
plenari. Es van rebre els participants per part del Sr. Alcalde, qui va obrir la 
sessió donant la benvinguda, agraint la participació i va introduir la intervenció 
del dinamitzador del taller, l'arquitecte, Juan Tormo. 
 
El dinamitzador del taller ajudat d'un PowerPoint projectat en pantalla va 
procedir a una breu exposició de la situació d'insostenibilitat mundial i de la 
necessitat d'implementar eines encaminades a aconseguir que el món trobi un 
equilibri per continuar existint molt de temps. Va remarcar la importància de 
l'Agenda 2030 i la seva metodologia com a canvi sistèmic, en coopetència, i de 
solució als problemes actuals. Així mateix, es van introduir també conceptes més 
generals referents a com iniciar el treball i les seves diverses fases, per acabar 
enumerant alguns dels diversos beneficis de la seva implementació a nivell de 
comunitat territorial. Tot i això, es va posar èmfasi en els propòsits personals de 
formar part d'un veritable canvi sistèmic de manera activa. Finalment, Juan 
Tormo va tancar el plenari explicant la dinàmica dels tallers i la metodologia de la 
resta de la sessió. (Presentació en Annex) 
 
 b. Dinàmica del taller: El plenari com sols havia 14 participants, es va 
dividir en tres grups de cinc i tres persones, els quals es van disposar al voltant 
d'una taula. Els grups taula es divideixen en els tres grans eixos dels ODS, 
anomenats famílies: planeta (equilibri ambiental), persones (cohesió i justícia 
social), prosperitat (desenvolupament econòmic). L'eix pau i aliances 
(desenvolupament institucional i governança) no va poder dur-se a terme. 
 
Taula 1: Persones (cohesió i justícia social) 

  
Taula 2: Prosperitat (desenvolupament econòmic) 
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Taula 3: Planeta (equilibri ambiental) 

  
Taula 4: Pau i Aliances (desenvolupament institucional i governança) 

 
A cada persona, s'ha de presentar a la resta dels membres de la mesa dient-ne 
el nom i l'entitat a què pertany. Es reparteixen entre els membres de la taula una 
targeta individual amb un ODS diferent i segons la família. Després d'una petita 
reflexió en aquesta targeta s'ha d'expressar un problema en el municipi i 
proposar una acció comunitària per aconseguir l'objectiu determinat, així mateix 
se us sol·licita una acció individual i quotidiana a nivell personal en aquest 
objectiu. 
 
Cada grup va treballar amb el mateix material i la metodologia, però per separat. 
El material a cada taula per al taller era: una targeta individual d'ODS i del seu 
eix o família i un boli. 
 
La dinàmica del taller es dividia en dues parts: Proposta d'un problema i d'una 
acció comunitària i una altra individual d'un ODS. Posteriorment l'elecció 
comunitària per consens d'un problema principal per família i d'unes accions per 
eix o família dels ODS 
 
1. Proposta d'un problema i d'una acció comunitària i una altra d'un ODS 
individual 
 
En aquesta activitat del taller es tractava de plasmar en una targeta d'un ODS, 
segons la taula d'eix o família, amb la reflexió prèvia del seu objectiu un 
problema i una acció comunitària i una altra d'índole individual i personal. Es van 
atendre els dubtes sobre el tipus problema i d'acció comunitària a proposar, amb 
la intenció de no generalitzar sinó que des del propi coneixement del territori, el 
o la proponent concretés i particularitzés l'acció a desenvolupar. 
Ressaltar la importància de la proposta personal a l'ODS, de la necessitat del 
seu caràcter quotidià i de motivació interna per tal de fer-la inamovible. 
    
2.- Elecció comunitària per consens d'una acció per eix o família dels ODS 
 
Un cop identificades les accions a cadascuna de les famílies i per ODS 
individuals, hi va haver un moment de reflexió col·lectiva en què imaginar quines 
accions agradaria fer a Riola més enllà de les accions que cadascú realitza amb 
la seua entitat. Es tractava d'imaginar per què podien servir els ODS a Riola i si 
podia donar resposta a problemes o mancances que actualment pateix el 
territori, des del qual pensar i fer col·lectivament. 
 
Cada membre exposa la seua proposta i en comú se'n discuteix la importància i 
la necessitat, ja que entre les cinc propostes per ODS i família n'han de triar una 
de forma consensuada. Aquesta proposta pot ser millorada i particularitzada al 
Municipi d'Riola. 
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c. Retroalimentació_feedback: A l'última part de la jornada es va realitzar un 
retorn per a cada grup de treball. Una de les persones de cada grup va presentar 
el problema i l'acció/ns triada per la taula segons eix o família, identificant així 
les accions principals i prioritàries que segons cada grup s'hauria d'implementar 
per aconseguir la sostenibilitat al Municipi d'Riola. 
 
Per acabar, i per tancar la jornada, es va fer, per part del dinamitzador, una 
reflexió general de les accions sorgides. Es va remarcar el fet que les accions 
sorgides durant el taller no serien necessàriament les accions que s'acabaran 
realitzant, obrint un debat plenari novament sobre aquestes accions on altres 
grups poguessen debatre-hi. 
 
Després de disposar d'un període de temps de repòs d'idees i de reflexió interna 
de les propostes, i amb el suport del present informe resum, s'obre una nova 
sessió de retroalimentació (feedback) on s'exposarà l'avaluació del taller i els 
resultats obtinguts, a fi de: 

- Incrementar el sentiment de pertinença 
- Millorar el rendiment del projecte 
- Potencialitzar els punts forts i les accions a realitzar 
- Optimitzar els vincles aconseguits amb el consens d'idees 
- Millorar la presa de decisions 

 
Per això, es proposa com a taller de retroalimentació la següent dinàmica per a 
cadascuna de les quatre accions proposades al taller, creant per a cadascuna 
d'elles una nova taula de treball: 
 
1. Identificació dels principals problemes que es volen resoldre amb aquestes 
accions en compliment dels objectius seleccionats (ODS) 
2. Presa de dades objectives dels problemes plantejats, equilibrant les parts 
positives i les negatives, oferint una posició de confiança cap al futur canvi. 
3. Analitzar en grup la causa per què es donen els problemes i proposar 
consensuadament possibles solucions objectives. 
4. Es reestudiaran els objectius proposats inicialment i les accions proposades 
per establir definitivament un pla d'acció. 
 
La decisió final serà presa pel grup en una nova posada en comú de les 
conclusions de cada mesa de treball, i a més aquestes podran variar en funció 
de les necessitats i propostes de cada moment. 
 
2. PERFIL DELS PARTICIPANTS I ENTITATS 
 

 Regidor. 
 Administrativa Ajuntament 
 E.U. 

 
3. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
GRUP EIX PERSONES 
 
1.1 Assistents 
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El total d'assistents al Taller van ser de 8 persones, de les quals 4 van ser dones 
i la resta homes. 

 

1.2 Anàlisi activitats 

Activitat 1: Indica un problema en el municipi relacionat amb el ODS. 

Proposta d'una acció comunitària como possible solució i una altra de manera 
individual 

 

Els ODS a estudiar i proposar accions són: 

 

 

ODS 1 Erradicació de la pobresa  

Problema: Es un Municipi sempre s´ha dit de jornalers i com es sabut la gent de 
camp no te sous elevats, nivell de renta baix. 

ODS 2 Fam zero i Agricultura Sostenible 

Acció Comunitària: 

 Alimentacio dels menuts diarias. 
 Menjar dieta variada semanalment. 
 Alimenatacio familiar diversa al respecte de les primeres. 

ODS 3 Salut i Benestar 

Problema: Envelliment de la población 

Acció Comunitària:  

 Intentar que els vells tinguen una millor salud a través de tallers de memoria, 
tallers de cuina, gimnasia per a majors, pero sobretot tallers emocionals per 
aquelles persones que no tenen familia i es troben sols. 

 Una altra acció sería un taller gent major, que els ancians que están tot sols 
tingueren una persona que els acompanyara. 

 

ODS 4 Educació de qualitat 

Problema: Pensé que hi ha un Baix rendiment academic, perque solen haber 
pocs xiquets que destaquen amb els estudies. 

Acció Comunitària: Donar suport mitjansant classes de refors o inclús més 
professors per a xiquets que ho necesiten 

Acció personal: Que fer les dones com a mares. Reforçar als meus fills. 

 

ODS 5 Igualtat de gènere 

Acció Comunitària: 
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 Crear si es pot una paritat en tots es llocs de treball 
 Abolir la discriminació sexista. 

 

1.3. Conclusions del grup 

Un cop identificades els problemes i les accions per ODS individuals. Cada 
membre exposa la seua proposta i en comú se'n discuteix la importància i la 
necessitat, ja que entre els cinc problemes i propostes per ODS han de triar un 
problema i una acció de forma consensuada. 

Ens proposen el problema següent: 

 Rent baixes. Politiques ayudes 
 Menuts alimentación si no van a l´escola no tenen menjar/ Ayudes de 

les Treballadores Socials 
 Envelliment 
 Manca de profesors de reforç 
 No hi ha problemas d´igualtat. 

S'escull un representant de la Mesa, el qual exposa a la resta dels participants 
del taller les conclusions obtingudes i la proposta final consensuada 

 

GRUP EIX PROSPERITAT 

1.1 Assistents 

El total d'assistents al Taller van ser de 8 persones, de les quals 4 van ser dones 
i la resta homes 

1.2 Anàlisi activitats 

Activitat 1: Indica un problema en el municipi relacionat amb el ODS. 

Proposta d'una acció comunitària como possible solució i una altra de manera 
individual 

 

Els ODS a estudiar i proposar accions són: 

 

 

ODS 7 Energia Neteja i Assequible 

Promoció instruments/ D´energies renovables. 

Problema: Vivendes més envellidas. Aïllament no és suficient, la qual cosa 
repercuteix en eficiència energética 

Acció Comunitària: Subvencions edificis y campañas informatives. 

 

ODS 8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 

Problema: Atur y precarietat laboral i comercial (Autònoms) 
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Acció Comunitària: Potenciar el comer local. Fent ús del mateix evitar anar a 
grans superficies en favor del comer i els serveis oferits al poble. 

 

ODS 9 INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA 

Problema: Faltaría un poligom industrial, per a poder reunir totes las empreses 
que hi ha al poble. 

Acció Comunitària: fer una reorganització, sino com a poligon, posar ajudes per 
a el que puga necesitar una empresa, i reorganitzar més zones on poder fer 
noves infraestructures. 

ODS 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 

Problema: Desigualtats laborals en quant a que al ser un poble menut. No hi han 
oportunitats de feina respecte a municipis mes grans que tenen poligons i per 
tant tenen mes oportunitats 

Acció Comunitària: Pues realmente ho veig difícil perque económicament no es 
podrien crear poligons i donar oportunitats laborals. 

 

ODS: 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

Acció Comunitária: Incrementar la energía solar: Punts de recarg y plaques 
solars. Recibir subvenciones a nivel Consellería. Apoyar e incentivar el cultiu 
casolá y minifundista y no deixar perdre camps y horta 

 

1.3. Conclusions del grup 

Un cop identificades els problemes i les accions per ODS individuals. Cada 
membre exposa la seua proposta i en comú se'n discuteix la importància i la 
necessitat, ja que entre els cinc problemes i propostes per ODS han de triar un 
problema i una acció de forma consensuada.  

 

Ens proposen el problema següent: 

• Energies renovables. Ajuntament/particulares 

S'escull un representant de la Mesa, el qual exposa a la resta dels participants 
del taller les conclusions obtingudes i la proposta final consensuada. 

 

GRUP EIX PLANETA 

1.1 Assistents 

El total d'assistents al Taller van ser de 8 persones, de les quals 4 van ser dones 
i la resta homes 

1.2 Anàlisi activitats 

Activitat 1: Indica un problema en el municipi relacionat amb el ODS. 

Proposta d'una acció comunitària como possible solució i una altra de manera 
individual 
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Els ODS a estudiar i proposar accions són: 

 

 

ODS 6 Aigua neta i sanejament 

Problema: Problemes en els abocaments 

Acció Comunitària:  

 Evitar usar els inodors com papeleres. 
 Evitar Abocaments indeguts al riu. 

ODS 7 ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

Promoció instruments/ D´energies renovables. 

Problema: Vivendes més envellidas. Aïllament no és suficient, la qual cosa 
repercuteix en eficiència energética 

Acció Comunitària: Subvencions edificis y campañas informatives. 

ODS 12 PRODUCCIÓ Y CONSUMO RESPONSABLE 

Problema: Riola es una población agrícola pobra. 

Acció Comunitària: Concienciar als veins de que han de ser responsables en la 
compra, que no fa falta gastar tant per a viure. Intente comprar al día, allo que 
necesite. 

ODS 13 ACCIÓ PEL CLIMA 

Problema: 

 Plans de control de vertits com son de la ribera Baixa tenim molt apart 
extra plastics i deixalles. 

 No tenim poligon industrial per poder descriminar residus.  
 El clavegueran es unitari. 

Acció Comunitària:  

 Tallers al cole per consensia. 
 Reciclatge integral. 

ODS 15 VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES 

Problema:  

Zona assut. Residus construcción i generals 

Zona riu. 

Acció Comunitària: Regeneració zones degradades. Degradació paratge assut. 

Campanya concienciació. Promoció campanyes neteja. Turisme 
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1.3. Concluions del grup 

Un cop identificades els problemes i les accions per ODS individuals. Cada 
membre exposa la seua proposta i en comú se'n discuteix la importància i la 
necessitat, ja que entre els cinc problemes i propostes per ODS han de triar un 
problema i una acció de forma consensuada.  

 Ens proposen el problema següent: 
 Abocaments/inodors com propuestes i abocaments indeguts al riu. 

Campanya de policía y concienciación 
 Escrements del gossos 
 Abocaments incontrolats 
 Zones degradats (Assut)/ punts d´interes 

Acció Comunitària: Instalar papeleres i contenedors. 

S'escull un representant de la Mesa, el qual exposa a la resta dels participants 
del taller les conclusions obtingudes i la proposta final consensuada.S'escull un 
representant de la Mesa, el qual exposa 

 

4 PRESENTACIÓ DEL TALLER 
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