
ESBORRANY DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ

En aquest document es presenten a manera d'esborrany, els objectius generals, específics i
les línies d'actuació que compondran el cos del PUAM. Es tracta d'unes línies generals que
combinen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i els de
l'Agenda Urbana Espanyola amb els problemes i propostes pròpies de Mareny de
Barraquetes.

La finalitat de presentar aquest document és que puga ser sotmés a revisió pública
prèviament a la publicació i, d'aquesta manera, garantir la seua adequació amb les
necessitats del territori.

Per això, si vols realitzar alguna aportació, modificació o concreció per als objectius o línies
d'actuació proposades, pots enviar-ho a través de l'apartat de contacte a la web
https://puam.es/contacto-puam/ o enviant un correu a l'adreça info@puam.es, indicant el
nom del municipi i els números de les línies d'acció com a referència.

A manera d'aclariment, hi ha línies d'actuació que donen resposta a diversos objectius, per
la qual cosa es repeteixen en els diferents eixos.
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Eix de medi ambient

Objectiu general: 1. Gestionar els espais naturals i adaptació front al canvi climàtic

Objectius específics Línies d’actuació

1.1. Frenar l’erosió de la platja i
mantindre-la com a actiu
ambiental, lúdic i esportiu.

1.1.1. Incorporar esculls artificials, dics o esculleres per
frenar la degradació de les platges.

1.1.2. Millorar l'accessibilitat i la dotació de recursos a
les platges.

1.2. Fomentar la cura i
conservació dels espais
naturals del municipi.

1.2.1. Neteja de la contaminació dels canals, camins i
platges.

1.2.2. Promoure la conscienciació mediambiental de la
població i les persones turistes mitjançant campanyes i
tallers.

1.3. Revisar la Normativa
Reguladora d'Ús i Gestió del
Parc Natural de l'Albufera
combinant la conservació de
l'espai amb l'interés general de
la població.

1.3.1.Establir un diàleg amb els organismes
competents amb la finalitat de buscar solucions.

1.3.2. Fomentar la participació ciutadana per a la
definició de la Normativa Reguladora d'Ús i Gestió del
Parc Natural de l'Albufera.

1.4. Promoure la utilització
d’energies netes i renovables.

1.4.1. Fomentar la instal·lació d'equips d'energies
renovables facilitant l'accés a ajudes.

1.4.2. Prioritzar la instal·lació d’energies renovables per
a l’abastiment dels edificis municipals.

1.4.3. Fomentar la creació de comunitats energètiques.
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Eix social

Objectiu general: 2. Garantir la qualitat de vida de la població.

Objectius específics Línies d’actuació

2.1. Augmentar en quantitat i
qualitat els serveis i oferta d’oci
per a la població jove.

2.1.1. Crear una oferta d’oci per a joves implicant a la
pròpia població jove en la seua planificació.

2.1.2. Donar suport a les necessitats específiques de
la població jove i de la infàcia.

2.1.3. Habilitar un Espai per a joves.

2.1.4. Revisar els parcs infantils perquè siguen més
diversos i accesibles.

2.2. Potenciar la vida cultural. 2.2.1. Ampliar l’oferta d’activitats culturals.

2.2.2. Dinamitzar la dimensió cultural del municipi
amb trobades i festes per tal de promoure la cohesió
social i la convivència.

2.3. Oferir i millorar els serveis
bàsics i de proximitat.

2.3.1. Adequar la dotació de serveis mèdics i els seus
horaris a les necessitats de la població.

2.3.2. Garantir l'accés amb transport públic als
serveis bàsics.

2.3.3. Impulsar la creació d’un teixit de comerç local,
que incloga comerços d'alimentació o entitats
bancàries.

2.3.4. Facilitar l'accés a cures i espais per a la tercera
edat.

2.3.5. Rehabilitar i acondicionar els centres educatius,
fomentant l'accessibilitat i l'eficiència energètica.

2.3.6. Incorporar personal per assegurar el
manteniment dels equipaments i espais públics.

2.4. Ampliar els recursos i serveis
esportius.

2.4.1. Millorar les prestacions al poliesportiu.

2.4.2. Oferir una programació municipal d’ activitats
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dirigides a l’aire lliure.

1.1.2. Millorar l'accessibilitat i la dotació de recursos
a les platges.

2.5. Facilitar l’accés a l’habitatge. 2.5.1. Facilitar l’accés a la informació sobre les
polítiques públiques existents d’accés al lloguer, la
compra o la rehabilitació, amb campanyes de
divulgació i punts d’atenció.

2.5.2. Fomentar la conservació dels habitatges,
donant prioritat a la millora en la seua eficiència
energètica i en la promoció de l'accessibilitat
universal.

2.5.3. Ampliar el parc d’habitatge públic del municipi.

2.5.4. Regulació de l’habitatge turístic i de
temporada.
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Eix econòmic

Objectiu general: 3. Impulsar i afavorir l'economia local i circular.

Objectius específics Línies d’actuació

3.1 Promocionar el turisme
sostenible i de qualitat com a
actiu de desenvolupament
econòmic.

3.1.1. Promoure activitats lúdiques i formatives a
l’entorn natural de l’Albufera.

3.1.2. Creació d’ordenances que regulen l’activitat
d’hosteleria, els seus horaris i la contaminació
acústica produïda.

1.1.2. Millorar l'accessibilitat i la dotació de recursos
a les platges.

1.2.2. Promoure la conscienciació mediambiental de
la població i les persones turistes mitjançant
campanyes i tallers.

3.2 Fomentar l’ocupació de
qualitat.

3.2.1. Recolzar les iniciatives empresarials locals
basades en la sostenibilitat.

2.3.3. Impulsar la creació d’un teixit de comerç local,
que incloga comerços d'alimentació o entitats
bancàries.
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Eix infraestructura urbana

Objectiu general: 4. Revitalitzar l'espai urbà de qualitat i sostenible

Objectius específics Línies d’actuació

4.1. Donar solució a la falta
d’aparcament que hi ha a l’estiu i
en dates assenyalades.

4.1.1. Facilitar l'accés en transport públic al municipi.

4.1.2. Habilitar noves zones d’aparcament buscant
una col·laboració publicoprivada per fer ús dels
espais privats infrautilitzats com pàrquings o solars
vuits.

4.2. Millorar la connexió amb els
municipis pròxims.

4.2.1. Revisar els fluxos de mobilitat per adaptar  i
millorar la connexió entre els municipis.

4.2.2. Incorporar un carril bici que connecte amb
Sueca i municipis propers.

4.3. Adequar els horaris i
freqüència de pas dels serveis de
transport pùblic.

4.3.1 Revisar el servei d’autobusos per adaptar-lo a
les necessitats de la població.

2.3.2. Garantir l'accés amb transport públic als
serveis bàsics.

4.4. Millorar l’estat de
conservació de la vía pública.

4.4.1. Pavimentar els carrers deteriorats.

4.4.2. Incorporar i aplicar mesures de prevenció
d’inundacions.

4.4.3. Adequar i millorar les zones per a gossos, com
el pipicà.

4.4.5. Millorar el manteniment i conservació de les
zones verdes.

4.4.6. Incorporar zones d'ús per a vianants i ciclistes
amb una pavimentació adequada i accesible.

4.5. Fer accessible les voreres i
carrers.

4.5.1. Ampliació i manteniment de les voreres
fent-les accesibles.

6



4.5.2. Millorar i augmentar el nombre de punts
d'enllumenat públic.

4.5.3. Revisar la possibilitat de convertir en zona de
vianants alguns carrers clau.

4.6. Renovar la xarxa de
sanejament.

4.6.1. Revisar i canviar la xarxa de sanejament,
eliminant les fosses sèptiques i ampliant-la fins als
disseminats.

4.7. Proporcionar els recursos per
al reciclatge separatiu.

4.7.1. Disposar de contenidors de reciclatge d'oli, roba
i compost.

4.7.2. Augmentar el nombre de contenidors en
temporades de major flux de persones.
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Eix institucional

Objectiu general: 5. Fomentar una governança participativa i digital.

Objectius específics Línies d’actuació

5.1. Fomentar l'ús de les eines
digitals.

5.1.1. Impulsar cursos de diferents programes i
nivells d'ús.

5.2. Descentralitzar els tràmits
administratius.

5.2.1. Habilitar la possibilitat de fer tràmits
administratius en Mareny.

5.2.2. Augmentar les competències de l'ajuntament i
la independència en relació amb Sueca.

5.3. Habilitar vies de participació
ciutadana, continuant amb la
difusió de la informació de manera
accessible i canalitzant les
demandes i necessitats de la
població.

5.3.1. Habilitar vies per a la canalització de
demandes ciutadanes.

5.3.2. Insistir en la difusió perquè la informació
arribe a tota la població.

5.3.3. Dur a terme processos participatius per tal
d’implicar a la població en les decisions sobre
planificació municipal.

1.3.2. Fomentar la participació ciutadana per a la
definició de la Normativa Reguladora d'Ús i Gestió
del Parc Natural de l'Albufera.
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