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Institució Promotora

A JUNTAMENT

D’A LBAL

Assistència Tècnica

1. INTRODUCCIÓ

PLA ESTRATÈGIC

Des de mitjan de 2005, Albal ha desenrotllat una sèrie d'activitats dirigides a la redacció d'un Pla Estratègic que
facilite la visió del tipus de poble que volem per al futur.
Al llarg d'este camí s'han realitzat prop de 40 entrevistes a ciutadans i ciutadanes que han expressat les seues
opinions sobre el passat recent i sobre les necessitats d'Albal. A més, s'ha realitzat una enquesta a 400 persones
aleatòriament de diferent sexe i edat, l'estiu passat, per mitjà de la qual hem pogut conéixer els hàbits de la població així
com la valoració dels servicis públics que s'oferixen a Albal. Paral·lelament, l'Escola d'Adults s'ha implicat amb el projecte
i ha aportat quasi 60 enquestes específiques entre l'alumnat i ha realitzat debats a les aules sobre el futur del poble.
Posteriorment, es va constituir el Fòrum de Participació Ciutadana, al que van assistir més de 500 persones. Y
finalment, a partir del diagnòstic de la situació, al novembre de 2005 es realitzà una jornada de participació oberta a tota
la ciutadania, amb la presència de 130 veïns i veïnes, en què expressaren les principals demandes i les possibles línies
d'actuació.
És necessari agrair la participació i les aportacions dels membres del Comité Executiu que, al llarg de les reunions de
seguiment dels treballs, han dedicat temps i coneixements per al desenrotllament del Pla.
Com a fruit de l'ampli procés de reflexió que han significat estos mesos de treball, presentem ara el document final
del Pla Estratègic i que haurà de permetre orientar el creixement del poble en el sentit expressat pels ciutadans i per les
ciutadanes en diferents moments del procés.
L'estructura del Pla està formada per la Síntesi del Diagnòstic, el Model de Desenrotllament d'Albal, cinc Línies
Estratègiques, setze Programes d'Actuació i cinquanta -set Accions.
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2. SÍNTESI DEL DIAGNÒSTIC.
2.1 La població d'Albal.
Al tancament de la realització del Diagnòstic, Albal tenia 14.600 habitants, i era el municipi de la comarca amb major
creixement en els últims anys: pràcticament una de cada quatre persones fa menys de deu anys que residix al nostre
poble.
Els nous residents procedixen bàsicament de València i el seu entorn, i es tracta d'una població molt jove, amb una
mitjana de 35 anys i que arriba amb un lloc de treball fora del municipi: tres de cada quatre residents es considera "actiu"
i, d'estos, nou de cada deu estan treballant i un de cada deu busca ocupació.
E s t r u c t u r a p e r e d a t s d e l s n o u s r e s i d e n t s a A l b a l . 2001

Font: Institut
Valencià d'Estadística

Esta aportació de parelles joves al municipi fa que la mitjana d'edat general siga més baixa que en els municipis del voltant,
així com l'índex de dependència (relació entre la població en edat no laboral i la població en edat laboral), inferior al de
Catarroja o Massanassa i al conjunt de la província de València.
En este creixement recent ha tingut un paper important l'augment de la població d'origen extracomunitari, que ha passat
del 4,5% de la població en 2001 al 6,36 en 2005. Si bé el pes relatiu de la població extracomunitària s'ha mantingut baix,
respecte a altres municipis, açò es deu a l'important creixement general de la població d'Albal, creixement que relativitza la
presència de població estrangera. Si ens fixem exclusivament a l'evolució del segment de població d'altres nacionalitats, la
població extracomunitària s'ha multiplicat per 10 entre 2001 i 2005.

Font: Ajuntament
d'Albal, Servicis Socials

D'este contingent de població, el grup principal és el d'origen sud-americà: quasi un terç de la població extracomunitària
és del mateix origen.
De totes maneres, un aspecte important que cal tindre en compte és que la ciutat no és encara un pol d'atracció per al
primer establiment de la població extracomunitària, ja que nou de cada deu extracomunitaris procedixen d'altres municipis de
la província de València. Altra dada rellevant en este sentit, amb una clara influència en les qüestions d'integració i de
convivència, és que en 2005 un de cada quatre residents no nascuts a Espanya gaudien de la nacionalitat espanyola.
4 Revista d’Albal

REPLA 10 valenci

21/6/06

14:21

Página 5

El Repl à`

2.2 L'economia local.
L'evolució dels indicadors econòmics no han seguit el mateix dinamisme que l'evolució demogràfica, i ha seguit un ritme
de creixement d'ocupació més lent que en l'entorn.

Crei x e m e n t a n u a l a c u mu l a t i u d e l ' o c u p a c i ó
entre 2000 i 2005 (març)

Albal

Horta Sud

Província
València
Total

Llar

General

Agrari

Autònom

Règim d'afiliació a la SS.SS

Mar

Comunitat
Valenciana

Font: Institut Valencià
d'Estadística i Anuari
Municipal de Caja España

En açò influïx, sense dubte, la baixa qualitat del sòl industrial que oferix el terme municipal. Així, segons una
enquesta realitzada per l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Albal, la meitat dels industrials situats als
polígons preferirien altra ubicació per al seu negoci. D'estos, tres de cada cinc busquen millors infraestructures i servicis,
i un de cada quatre més espai per a les seues instal·lacions.
Referent al comerç local, el sector es caracteritza per una important renovació d'activitats. Un estudi municipal
realitzat en 2003 informava que un de cada quatre establiments tenien tres anys o menys i que un de cada dos
establiments en tenien set o menys. D'esta alta rotació es deduïx que hi ha moltes obertures i tancaments d'establiments
que no arriben a consolidar-se al poble. De fet, segons el mateix estudi, un de cada tres comerciants que estan insatisfets
amb la seua localització es traslladarien al centre per buscar més clientela.
De la situació de la indústria i el comerç a Albal, se'n deriven dos circumstàncies. D'una banda, un de cada dos
treballadors o treballadores ho fan fora d'Albal i, dels que se'n van, un de cada quatre ho fan a València ciutat. Este
fenomen de mobilitat obligada quotidiana és característic dels territoris metropolitans, com és el cas d'Albal en
l'actualitat, però, a més a més, com hem indicat anteriorment, el 90% dels nous residents arriba a Albal amb un lloc de
treball previ.
D'altra banda, entre els residents a Albal augmenta el nombre d'autònoms, que passen del 80,5% al 85% entre el
2000 i el 2005, mentre que es reduïx el percentatge d'assalariats/-es, que passen del 17,3% al 13% en el mateix període.
Per finalitzar la visió dels aspectes socioeconòmics, assenyalem que l'atur afecta en major mesura les dones que els
hòmens, fins al punt que tres de cada cinc persones aturades són dones.

Font: Institut
Valencià d'Estadística
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Si, a més, tenim en compte que la taxa d'activitat femenina (persones que declaren que tenen o busquen treball) és molt
menor que la masculina, comprendrem que la dificultat d'accés de les dones al món laboral és un dels grans reptes, bé que és
cert que no es tracta d'un fenomen exclusiu d'Albal sinó general en la societat espanyola.

2.3 El territori i l'urbanisme.
Com déiem al començament, Albal s'ha caracteritzat per un important creixement demogràfic, però este creixement s'ha
donat fins ara al nucli urbà del municipi, sense estrendre's a nous espais.
D'altra part, el creixement de la construcció a Albal és molt recent, es va iniciar en la dècada dels anys 70, va perdre
intensitat en la dels 80 i es va recuperar en l'última dècada del segle XX: tres de cada quatre habitatges d'Albal s'han construït
a partir de la dècada del 1970, la mitjana d'edat dels habitatges és de 22 anys.
La concentració d'habitatges es reflectix també en el fet que en l'última dècada les que més han crescut percentualment
són les que tenen 6 o 7 plantes, que passen del 18% en 1991 al 29% en 2001.
Gràfic (GRANDÀRIA MITJANA DELS HABITATGES A ALBAL)

Grandària mitjana de les vivendes a Albal.

Font: Cens d'habitatge 2001

A pesar que el creixement urbà, per tant, ha sigut recent i concentrat en l'espai consolidat, el resultat ha sigut negatiu
per al paisatge urbà, tant pel que fa a l'escàs espai públic generat ( i la baixa qualitat relacional), com a la mateixa amalgama
de tipologies d'edificacions i façanes.
L'aprovació l'any 2000 del nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) suposa una previsió d'increment poblacional fins
a arribar als 25.000 habitants en 2015. D'altra banda, el mateix PGOU proposa la realització de nous parcs urbans i un
tractament específic de l'espai públic que permeta la coexistència de les persones i del vehicle privat, i que aporta a més noves
i necessàries places d'aparcament, tant privades com de superfície.
Efectivament, la mancança de places d'aparcament en la zona residencial és sentit com el principal problema del poble
que afecta la població, segons l'enquesta ciutadana realitzada per a este Pla Estratègic. Fet que és lògic si considerem que dos
de cada tres habitatges no disposa de plaça d'aparcament.
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Les noves zones urbanes q ue crea el P GOU són les que es troben al costat de l'institut, i d'esta manera connecta
amb el teixit urbà de Catarroja (amb capacitat per a 3.600 persones aproximadament), la zona de la nova piscina , ara
en construcció (amb capacitat per a 2.500 habitants, aprox.) i la zona adjunta a Santa Anna (amb capacitat per a 900
residents, aprox.). De totes estes, solament la zona de Santa Anna es preveu tant de forma íntegra com de baixa
densitat.
Si bé el creixement residencial ha marcat i encara marcarà , en major mesura, l'evolució d'Albal, el sòl industrial
conforma gran part del caràcter territorial del municipi. Des de la segona meitat del segle XX esta activitat econòmica
ha sigut determinant per a la consolidació de la identitat urbana i del model territorial d'Albal.
El sòl amb este ús es troba consolidat a l'est i al sud d'Albal. Una de les debilitats que té el municipi és,
precisament, la problemàtica d'urbanització de les zones industrials, producte d'una gestió del sòl insuficient. El PGOU
proposa també solucionar els problemes d'urbanització de les zones industrials i, dotar-les dels servicis adequats.
El veïnat d'Albal es mostra sensible davant d'esta problemàtica. De fet, en l'enquesta ciutadana del Pla Estratègic,
les z ones i ndustrials o btenien u na p untuació d e 4,1 s obre 10, i v a s er e l q uart s ervici p itjor v alorat.
Finalment, Albal té sòl no urbanitzable que pertany al parc natural de l'Albufera, la qual cosa suposa un avantatge
comparatiu. A més, Albal posseïx la zona singular constituïda per Santa Anna i el seu entorn.
El creixement urbanístic augmenta la pressió sobre l'espai disponible, i és necessari establir aquell sòl que ha de
conservar-se, diferent del sòl que ha de respectar-se per al creixement futur. En el cas d'Albal es va preguntar
específicament en l'enquesta del Pla Estratègic sobre la destinació que ha de donar-se a l'espai entre la Ronda i Santa
Anna, i va donar com a resultat que dos d e c ada t res p ersones e ntrevistades r espongueren q ue h auria d e p reservar-se
com a espai natural.

3. MODEL DE CIUTAT I LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Tenint en compte les necessitats detectades pel Diagnòstic i els treballs realitzats per al Pla Estratègic d'Albal,
especialment l'enquesta ciutadana i la Jornada de Participació , es perfila la voluntat de dissenyar un futur en què:
" Albal s'integra en l'àrea metropolitana amb una vocació de servicis i indústria de qualitat, aposta per un espai públic de
relació afavoridor de la convivència, pel manteniment del medi natural i la qualitat ambiental com a signe d'identitat i per la
participació dels ciutadants i de les ciutadanes en la gestió, i augmentar així el sentit de pertinença".
Per a la qual cosa, s'articulen una sèrie de propostes d'actuació al voltant de les següents línies estratègiques:

ALBAL, CIUTAT PER A VIURE I RELACIONAR-SE.
ALBAL, UN LLOC PER A DESPLAÇAR-SE I PASSEJAR.
ALBAL, CAP A UNA INDÚSTRIA NETA I COMPETITIVA.
ALBAL, SERVICIS I ADMINISTRACIÓ DE QUALITAT.
ALBAL, CIUTAT INTEGRADA I RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT.
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4. ALBAL, CIUTAT PER A VIURE I RELACIONAR-SE.
El creixement demogràfic i urbanístic obliga a plantejar-se una sèrie d'actuacions que asseguren no sols la qualitat del seu
espai públic, sinó que este responga a les necessitats creixents de relació entre els ciutadans i les ciutadanes acabats/des
d'instal·lar al poble i que necessiten, per tant, reforçar els seus vincles amb Albal. Al mateix temps, és necessari desenvolupar
accions que faciliten la integració dels nous residents i la cohesió social.

ALBAL, CIUTAT PER A VIURE I RELACIONAR-SE.
PROGRAMA Qualitat de l'espai urbà
- ACCIÓ Crear i requalificar els espais públics
- ACCIÓ Creació d'espais intergeneracionals de relació
PROGRAMA Potenciació dels espais verds
- ACCIÓ Pla verd
- ACCIÓ Creació de noves zones verdes
PROGRAMA Facilitar la integració dels nous residents
- ACCIÓ "Benvinguda"
- ACCIÓ "Guia ciutadana"
- ACCIÓ Informació integral
- ACCIÓ Interculturalitat

4.1 PROGRAMA Qualitat de l'espai urbà.
Crear una ciutat més atractiva que cobrisca les necessitats d'un ampli ventall de persones per a afavorir la convivència, i
parar especial atenció a la infància i a les persones majors, i garantir uns estàndards de qualitat , manteniment de l'espai i el
mobiliari urbà i generar dinàmiques més humanes que afavorisquen una millor utilització de l'espai urbà.
ACCIÓ Crear i requalificar els espais públic.
Millorar la capacitat de l'espai públic com a àmbit de relació a través d'intervencions urbanes i d'una millor utilització
d'estos espais per part dels ciutadans.
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ACCIÓ Creació d'espais intergeneracionals de relació.
Dissenyar espais públics que puguen ser compartits per diferents generacions, que combinen usos i afavorisquen la
convivència.

4.2 PROGRAMA Potenciació dels espais verds.
Integrar la planificació, el tractament i el manteniment general de l'arbratge viari i dels parcs de manera que es definisca
la intencionalitat, la quantitat i la qualitat de la vegetació viària i dels arbres. Crear noves zones verdes el municipi.
ACCIÓ Pla verd
Gestió integral del patrimoni verd (arbratge viari, espais verds urbans i periurbans, tan públics com privats), amb la
introducció de criteris d'estalvi de recursos, minimització de residus i qualitat tant en el seu disseny com en les tècniques de
conservació i manteniment, així com en la incorporació de conceptes ambientals i ecològics.
ACCIÓ Creació de noves zones verdes
Creació de noves zones verdes al municipi, i recalcar especialment la incorporació de zones de joc per als xiquets i les
xiquetes.

4.3 PROGRAMA facilitar la integració dels nous residents.
A més de la identificació amb l'espai públic, els nous residents han de trobar facilitats per a la integració en Albal en la
seua qualitat de ciutadans. El creixement previst per al futur permet plantejar-se actuacions individuals i col·lectives
d'integració.
ACCIÓ " Benvinguda"
Entrega als nous ciutadans i ciutadanes d'informació útil per a la seua adaptació a la nova residència. Reforç de l'actuació
ja desenrotllada actualment mitjançant un replantejament de les informacions transmeses que incloguen les possibilitats i
instruments de participació ciutadana..
ACCIÓ "Guia Ciutadana"
Edició anual d'una "Guia Ciutadana" en la qual s'arrepleguen informacions i adreces d'interés, així com referències a les
principals cites culturals, esportives i festives a la ciutat.
ACCIÓ Informació integral
El creixement urbà d'Albal implica una reformulació de les vies d'informació de les activitats socials, culturals i de les
informacions d'utilitat amb l'objectiu d'apropar-se cada vegada més a la ciutadania i que esta puga exercir el seu dret a la
informació d'una manera còmoda i eficaç. Incorporació de formes de relació basades en les tecnologies disponibles, com el
correu electrònic i la tecnologia SMS.
ACCIÓ Interculturalitat.
L'increment important de població d'altres nacionalitats i cultures aconsella la realització d'accions tendents a garantir el
manteniment de la convivència pacífica i respectuosa, tant des del punt de vista de l'acostament, difonent informació útil en
diferents idiomes, com des del punt de vista de la integració, facilitant el coneixement de la cultura i idiomes propis d'Albal.
Revista d’Albal 9
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5. ALBAL, UN LLOC PER A DESPLAÇAR-SE I PASSEJAR
La connexió entre els diferents espais públics i elements simbòlics d'Albal ha de ser un objectiu primordial per a afavorir
la creació d'itineraris urbans on es desenrotlle l'activitat econòmica i social del poble. Per a la qual cosa cal una política activa
orientada, al mateix temps, a la pacificació i a la facilitació del trànsit rodat.

ALBAL, UN LLOC PER A DESPLAÇAR-SE I PASSEJAR
PROGRAMA Predomini del vianant sobre el vehicle.
- ACCIÓ Reduir el nombre de cotxes als carrers
- ACCIÓ Reduir el trànsit de camions en el nucli urbà
- ACCIÓ Promoure els transports alternatius al vehicle privat
- ACCIÓ Promoure la instal·lació d'una estació de tren i tramvia a la ciutat
- ACCIÓ Millorar el sistema d'aparcaments de la ciutat
PROGRAMA Millora de la mobilitat
- ACCIÓ Replantejar la xarxa viària. Nova filosofia dels carrers
- ACCIÓ Pla d'ordenació del trànsit al municipi
- ACCIÓ Millorar les voreres per a facilitar el trànsit de vianants
- ACCIÓ Creació d'itineraris agradables a peu per a connectar espais simbòlics i de serveis
- ACCIÓ Creació d'un carril bici

5.1 PROGRAMA Predomini del vianant sobre el vehicle.
Promoure la reducció de l'ús del vehicle privat i la seua presència al carrer, i impulsar Albal com una ciutat compacta i de
dimensions equilibrades " que es pot recórrer a peu" amb la transformació d'alguns carrers per a vianants, especialment al
centre de la ciutat.
ACCIÓ Reduir el nombre de cotxes als carrers.
Emprendre mesures que conduïsquen a la reducció progressiva de la presència de vehicles als carrers i als espais públics
d'Albal, per mitjà de polítiques de trànsit i aparcaments.
ACCIÓ Reduir el trànsit de camions en el nucli urbà.
Emprendre actuacions que permeten desplaçar fora del nucli urbà el trànsit de camions amb destinació a les empreses
situades als polígons industrials del municipi.
ACCIÓ Promoure els transports alternatius al vehicle privat.
Modificar el traçat de l'autobús per a millorar l'accés de totes les zones del municipi a este mitjà de transport, tenint en
compte els servicis d'interés, com l'ambulatori, i promoure la mobilitat a peu dins de la ciutat.
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ACCIÓ Promoure la instal·lació d'una estació de tren i tramvia a la ciutat.
Promoure la inserció d'Albal en les xarxes de transport metropolità, per tal de millorar la seua connexió a través de tren
amb les línies València-Gandia-Xàtiva i a través del tramvia amb la línia Albal-Parc Central.
ACCIÓ Millorar el sistema d'aparcaments de la ciutat.
Optimitzar l'aparcament de la ciutat a través d'actuacions de reordenació del trànsit i oferir aparcament públic que
afavorisca els desplaçaments a peu i la connexió intermodal de transport públic.

5.2 PROGRAMA Millora de la mobilitat
Reordenació del trànsit intern, que millore la connexió a les diferents zones de la ciutat, tant a peu com en cotxe, i crear
eixos de comunicació a peu, agradables i ben senyalitzats.
ACCIÓ Replantejar la xarxa viària. Nova filosofia dels carrers.
Definició de nous criteris d'accessibilitat i mobilitat urbana i interurbana. Promoure la transformació de determinats
carrers per als vianants i el tractament adequat de la mobilitat a peu en totes les vies mitjançant l'ampliació de les voreres i
l'aplicació dels criteris d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
ACCIÓ Pla d'ordenació del trànsit al municipi.
Ordenar el trànsit al municipi, potenciar circuïts d'entrada i eixida que milloren la mobilitat i faciliten la creació de nous
eixos al municipi per a afavorir la instal·lació d'activitat comercial.
ACCIÓ Millorar les voreres per a facilitar el trànsit de vianants.
Eixamplar l'amplària de les voreres, en els llocs que siga possible, i canviar el tipus de pavimentació a fi de millorar el pas
de vianants, tenint en compte la disposició del mobiliari urbà (bancs per a persones majors, etc.).

ACCIÓ Creació d'itineraris agradables a peu per a connectar espais simbòlics i de serveis.
Millorar la connectivitat a peu entre els barris i entre els espais públics de relació, amb l'objectiu de millorar la mobilitat
no obligada a peu i promoure una ciutat per a passejar.
ACCIÓ Creació d'un carril bici.
Promoure la creació d'un carril bici que facilite tant el desplaçament per la ciutat com l'accés a les zones industrials , Santa
Anna o l'Albufera.
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6. ALBAL, CAP A UNA INDÚSTRIA
NETA I COMPETITIVA
Albal té una sòlida tradició industrial que en els darrers anys està sofrint un procés d'estancament a causa de la pròpia
maduresa dels sectors principals i a la molt baixa qualitat del sòl industrial. Els objectius de garantir la qualitat dels polígons
industrials i ajudar la competitivitat de les empreses instal·lades són objectius compartits per tota la població com a garantia
de futur i de qualitat de vida.

ALBAL, CAP A UNA INDÚSTRIA NETA I COMPETITIVA.
PROGRAMA Qualitat ambiental
- ACCIÓ Control i manteniment preventiu de la qualitat ambiental
- ACCIÓ Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)
- ACCIÓ Prevenció de riscos i pla d'emergència
PROGRAMA Convivència amb el teixit productiu
- ACCIÓ Adequació de les zones industrials
- ACCIÓ Tractament paisatgístic de la indústria a la ciutat
- ACCIÓ Concertació per a la producció neta i la productivitat
- ACCIÓ Convivència producció-residència
PROGRAMA Millorar la competitivitat de les empreses
- ACCIÓ Afavorir la instal·lació d'empreses d'alt valor afegit al municipi
- ACCIÓ Creació d'una associació empresarial d'Albal
- ACCIÓ Promoure l'accés a la formació

6.1 PROGRAMA Qualitat ambiental.
Previndre i minimitzar els impactes ambientals de l'activitat industrial a Albal, avaluar els factors de risc que es donen al
municipi, planificar tasques de control i definir instruments normatius municipals per a homogeneïtzar estàndard de qualitat
ambiental.
ACCIÓ Control i manteniment preventiu de la qualitat ambiental.
Dotar-se de mecanismes que garantisquen un adequat seguiment dels vectors ambientals que faciliten la prevenció de la
contaminació i la qualitat del medi, a través de mitjans tècnics normatius i de planejament. Informar de l'evolució de la
situació i assessorar les empreses sobre possibles mesures correctores.
ACCIÓ Sistemes de Gestió Ambiental (SGA).
Impulsar la implantació de SGA en les empreses amb l'objectiu d'augmentar la valorització dels residus industrials i
incentivar la implantació de tecnologies netes.
ACCIÓ Prevenció de riscos i pla d'emergència
Promoure una adequada capacitat de resposta per a garantir una bona convivència entre l'activitat productiva i la
residencial, així com la prevenció de riscos naturals i derivats de les activitats.

6.2 PROGRAMA Convivència amb el teixit productiu.
Millorar les condicions dels polígons industrials per tal d'augmentar la seua capacitat de retindre i atraure empreses de
qualitat; reduir gradualment les indústries allotjades al nucli urbà, i promoure actuacions que minimitzen l'impacte visual
quan siga necessari per a separar l'ús industrial i residencial.
ACCIÓ Adequació de les zones industrials.
Millorar les condicions dels polígons industrials eliminant el dèficit d'urbanització i dotar-los dels servicis necessaris per a
millorar la seu competitivitat.
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ACCIÓ Tractament paisatgístic de la indústria a la ciutat.
Millorar la integració dels polígons industrials amb el teixit urbà a través de les intervencions paisatgístiques que
reduïsquen el seu impacte visual i faciliten la convivència dels usos residencials i productius.
ACCIÓ Concertació per a la producció neta i la productivitat.
Augmentar la competitivitat de la indústria d'Albal i la seua implicació en la qualitat del municipi, mitjançant la millora
contínua dels processos productius orientada a l'estalvi i la reutilització de recursos i energia, minimització de residus i
compliment de la legislació ambiental.
ACCIÓ Convivència producció-residència.
Garantir la convivència estreta entre les activitats productives i la residència al nucli urbà per mitjà de mesures
urbanístiques, de concertació, de gestió i de control.

6.3 PROGRAMA Millorar la competitivitat de les empreses.
Concertar amb les empreses del municipi actuacions destinades a millorar la seua competitivitat, a través de la
innovació, la millora del disseny i que promoga el desenvolupament de la marca "fet a Albal". Estes actuacions es
basaran en la realització d'un diagnòstic de la situació de partida de les empreses de la localitat.
ACCIÓ A favorir l a instal·lació d'empreses d'alt v alor a fegit a l municipi.
Millorar les condicions dels polígons industrials, les quals afavorisquen la creació d'espais atractius per a la
instal·lació d'empreses d'alt valor afegit, aprofitar així la posició estratègica del municipi i afavorir la instal·lació de
servicis complementaris a l'activitat industrial.
ACCIÓ C reació d 'una a ssociació e mpresarial d 'Albal.
Promoure des de l'administració la creació d'instruments que faciliten la cooperació empresarial i col·laborar amb
les empreses perquè puguen captar recursos destinats a l'intercanvi de bones pràctiques, al desenrotllament d'una
marca per als productes d'Albal, a l'assessorament per a aconseguir ajudes públiques, al suport per a obtindre un
certificat de qualitat, etc.
ACCIÓ Promoure l 'accés a l a f ormació.
Facilitar a les empreses la contractació de treballadors qualificats, realitzant actuacions de formació ad hoc quan
siga necessari. Realitzar activitats per a ampliar la formació empresarial i fomentar el reciclatge dels treballadors i de
les treballadores per tal de donar suport a la introducció d'innovacions en les empreses.
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7. ALBAL, SERVICIS I ADMINISTRACIÓ DE QUALITAT.
El creixement demogràfic implica que la tradició industrial d'Albal s'ha de complementar amb una nova i variada oferta
de servicis, fins i tot aquells que oferixen les diferents administracions públiques. Per això, l'Administració més propera com
és l'Ajuntament, ha d'adaptar-se en grandària i qualitat a les noves necessitats i demandes socials , i assumir a més el liderat
de les transformacions que es realitzen en el futur i incorporar noves fórmules innovadores de participació ciutadana i
col·laboració públic-privat.

ALBAL, SERVICIS I ADMINISTRACIÓ DE QUALITAT.
PROGRAMA Millorar l'oferta comercial a Albal
- ACCIÓ Regular l'aparcament en les zones comercials
- ACCIÓ Facilitar el trànsit de vianants entre les zones comercials i aquelles amb potencialitat per al comerç
- ACCIÓ Donar suport a la creació d'activitat comercial
- ACCIÓ Millorar la concertació entre el sector comercial i l'administració local
PROGRAMA Adaptar els serveis del municipi al creixement demogràfic
- ACCIÓ Ampliació de l'ambulatori
- ACCIÓ Millora de la dotació escolar
- ACCIÓ Ampliació i millora de les zones esportives
PROGRAMA Adaptar els servicis del municipi als canvis socials i les noves demandes.
- ACCIÓ Augmentar els serveis destinats a les persones majors
- ACCIÓ Ampliació de l'oferta d'oci per a la joventut
- ACCIÓ Fomentar una oferta cultural pròpia
- ACCIÓ Suport a les famílies com a eix de la cohesió social.
- ACCIÓ Suport a la inserció de la dona en el món laboral
- ACCIÓ Atenció preferent als grups de risc.
PROGRAMA Millora de la qualitat dels serveis administratius
- ACCIÓ Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
- ACCIÓ Proximitat de l'Administració.
- ACCIÓ Establir un sistema de queixes i suggeriments
- ACCIÓ Carta de Servicis.
- ACCIÓ Reglament de Participació Ciutadana
- ACCIÓ Mantindre el Fòrum Ciutadà d'Albal
- ACCIÓ Crear el Consell de l'Alcaldia

7.1 PROGRAMA Millorar l'oferta comercial a Albal.
Crear les condicions per a la instal·lació de l'oferta comercial a través de nous eixos comercials i la potenciació dels que ja
existixen, per mitjà de la realització d'actuacions d'urbanisme comercial , reordenació del trànsit, campanyes de promoció del
comerç local, etc.
ACCIÓ Regular l'aparcament en les zones comercials.
Realitzar un pla d'ordenació del trànsit que permeta millorar l'aparcament en les zones de més densitat comercial. Este
pla ha d'incloure la senyalització de les zones de càrrega i descàrrega, etc.
ACCIÓ Facilitar el trànsit de vianants entre les zones comercials i aquelles amb potencialitat per al comerç.
Realitzar actuacions urbanístiques que faciliten la instal·lació del comerç, que afavorisquen la circulació dels vianants i la
transició adequada entre les zones comercials i aquelles que puguen concentrar activitat comercial.
ACCIÓ Donar suport a la creació d'activitat comercial.
Establir un servei d'assessorament especialitzat per als emprenedors comercials. Fomentar l'intercanvi d'experiències
relacionades amb bones pràctiques comercials.
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ACCIÓ Millorar la concertació entre el sector comercial i l'administració local.
Enfortir l'Associació de Comerciants municipal amb la concertació de la realització de programes de formació
especialitzats ( atenció al públic, gestió de punts de venda, etc.) i la introducció de programes destinats a la implantació de
sistemes de qualitat en la gestió comercial per a millorar la imatge del comerç d'Albal. Facilitar el coneixement de l'oferta
comercial als nous residents.

7.2 PROGRAMA Adaptar els servicis
del municipi al creixement demogràfic.
Previndre i adaptar-se a les necessitats de la nova població que s'està instal·lant al municipi, evitar que els serveis arriben
al punt de saturació i donar resposta a les noves demandes.
ACCIÓ Ampliació de l'ambulatori.
Promoure la millora del servici de l'ambulatori, augmentar el nombre de metges, especialment en pediatria, i incorporar
nous servicis com ara centre d'especialitats o servici de rehabilitació.
ACCIÓ Millora de la dotació escolar.
Promoure l'existència d'una oferta suficient de places escolars al municipi, impulsar la construcció d'un nou col·legi, la
millora del que ja existixen i l'eliminació dels barracons, etc. Millorar la ratio de l'alumnat per aula.
ACCIÓ Ampliació i millora de les zones esportives.
Millorar la zona esportiva al poliesportiu de Santa Anna i la seua accessibilitat. Crear noves zones esportives al nucli urbà,
com la piscina coberta i el poliesportiu.
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7.3 PROGRAMA Adaptar els servicis del municipi
als canvis socials i les noves demandes.
Els servicis públics, especialment els de caràcter personal, han d'adaptar-se als canvis que s'estan produint en l'estructura
social del municipi. Estos canvis es produïxen tant per les diferències estructurals entre els nous i els vells residents com per
la pròpia evolució dels hàbits col·lectius i individuals.
ACCIÓ Augmentar els serveis destinats a les persones majors.
Adaptar l'oferta d'oci i de servicis destinats a les persones majors, tant en quantitat com en tipologia, en especial la
destinada a persones depenents (centre de dia, servici d'ajuda a domicili,etc.).
ACCIÓ Ampliació de l'oferta d'oci per a la joventut.
Pal·liar el dèficit d'oferta d'oci per als més joves presentant una programació esportiva i cultural segons un estudi de
necessitats i interessos d'este col·lectiu. Adaptar l'oferta del Centre d'Informació Juvenil a les necessitats detectades, en
especial el foment de l'associacionisme juvenil.

ACCIÓ Fomentar una oferta cultural pròpia.
Reforçar la concertació amb les associacions culturals d'Albal per a fomentar l'existència d'una oferta cultural estable.
Analitzar la possibilitat d'articular l'oferta cultural amb algun element simbòlic local que permeta posicionar culturalment
Albal en el seu entorn.
ACCIÓ Suport a les famílies com a eix de la cohesió social.
La desestructuració familiar i els nous hàbits, derivats de la dificultat de conciliació de la vida laboral i familiar entre altres
motius, incidixen de forma negativa en la qualitat de la cohesió i la vertebració social. Per això, és necessari que l'administració
promoga formes de suport a les famílies, suport derivat de les pròpies polítiques i programes públics però també de la
generació de les noves xarxes socials denominades "de suport informal".
ACCIÓ Suport a la inserció de la dona en el món laboral
Adopció de polítiques de suport a la inserció de la dona en el mercat laboral, des dels aspectes formatius i de definició de
perfils laborals, conjuntament amb el teixit productiu d'Albal, fins al foment i promoció de mesures de conciliació de la vida
familiar i laboral, com l'augment de places de guarderia i educació preescolar i de formació en temps lliure per a xiquets i
xiquetes.
ACCIÓ Atenció preferent als grups de risc.
Reforçar els mecanismes de detecció i atenció de les persones i grups en situació de marginació o de risc, especialment en
aquells segments més sensibles com a dones, infància i persones majors, donant així resposta a les noves necessitats.

7.4 PROGRAMA Millora de la qualitat dels servicis administratius.
Implantar la gestió de la qualitat i la millora contínua en l'administració local per a millorar l'accessibilitat de la ciutadania
als servicis. Impulsar la recollida de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i fomentar així l'ús d'instruments com el sistema
de queixes i suggeriments.
ACCIÓ Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.
Potenciar l'oficina integral d'informació i gestió (AMIC) perquè la ciutadania puga realitzar el major nombre de tràmits
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sense desplaçar-se per les dependències municipals, agrupant totes les funcions "frontera" amb els usuaris i les usuàries.
Assegurar l'accessibilitat física al "AMIC".

ACCIÓ Proximitat de l'Administració.
Aprofitament dels instruments existents entre els diferents nivells de l'Administració (estatal, autonòmica, provincial,
local, empreses públiques, etc…), de manera que ni la fragmentació de les competències ni la ubicació física afecte
negativament l'accés de la ciutadania d'Albal a la totalitat de servicis públics.
ACCIÓ Establir un sistema de queixes i suggeriments.
Arreplegar i analitzar les queixes i suggeriments dels ciutadans i de les ciutadanes. Establir un sistema de resposta eficaç
a estes queixes i suggeriments amb l'objectiu de millorar la transparència del funcionament de l'administració.
ACCIÓ Carta de Servicis.
Redacció i aprovació d'una Carta de Servicis com a document públic, elaborat i difós per l'Ajuntament d'Albal, on es
reflectix de forma accessible per als ciutadans i ciutadanes els drets, les facilitats que l'administració té previstes per a
atendre'l, les expectatives raonables que pot veure satisfetes i els compromisos de qualitat que l'organització assumix com a
estàndard.
ACCIÓ Reglament de Participació Ciutadana.
Iniciar el procés de redacció d'un Reglament de Participació Ciutadana que regule els instruments individuals i col·lectius,
organitzatius i procedimentals, de P
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8. ALBAL, CIUTAT INTEGRADA I
RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT.
La voluntat metropolitana d'Albal no ha de comportar la pèrdua d'un dels seus principals actius com és la seua
integració amb l'entorn natural. Al contrari, s'ha de consolidar la seua relació amb Santa Anna i encara és possible
reforçar més la seua relació amb l'Albufera, i d'esta manera millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les
ciutadanes. D'altra banda, s'han d'integrar i assumir les estratègies ambientals derivades de l'Auditoria Ambiental
d'Albal.

ALBAL, CIUTAT INTEGRADA I RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT.
PROGRAMA Millora de l'espai periurbà.
- ACCIÓ Millorar la connexió entre sistemes
- ACCIÓ Donar qualitat a l'espai periurbà
PROGRAMA Millora de l'espai natural.
- ACCIÓ Conservació i restauració dels espais naturals
- ACCIÓ L'espai natural com a espai productiu
PROGRAMA Gestió integrada del medi ambient.
- ACCIÓ Gestió ambiental municipal
- ACCIÓ Coordinació interinstitucional
PROGRAMA Estalvi de recursos i minimització de residus.
- ACCIÓ Minimització, reciclatge i gestió de residus
- ACCIÓ Introducció d'energies renovables i mesures d'estalvi energètic
- ACCIÓ Estalvi i racionalització dels usos de l'aigua

8.1 PROGRAMA Millora de l'espai periurbà.
Millorar la qualitat de les zones de transició entre els sistemes urbà i natural, aprofitar que el procés d'urbanització els
delimita clarament, estructurar i potenciar eixos de connexió Santa Anna- nucli urbà- Albufera que faciliten la seua
permeabilitat i integració.
ACCIÓ Millorar la connexió entre sistemes.
Millorar la connexió simbòlica i la funcional, tant com siga possible, entre Santa Anna i l'Albufera.
ACCIÓ Donar qualitat a l'espai periurbà.
Considerar l'espai periurbà com un espai d'intervenció i afavorir el seu ús ciutadà com a element important de la
qualitat de vida.
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8.2 PROGRAMA Millora de l'espai natural.
Potenciar l'ús de Santa Anna com a zona d'oci i definir un model de conservació dels valors naturals de l'espai natural i les
zones agràries.
ACCIÓ Conservació i restauració dels espais naturals.
Mantindre un bon nivell de conservació de Santa Anna i l'Albufera, abordar accions de restauració paisatgística on siga
convenient i promoure entre els ciutadans i les ciutadanes l'ús lúdic respectuós dels espais naturals.

ACCIÓ L'espai natural com a espai productiu.
Mantindre i promoure activitats agràries en el terme municipal que garantisquen la conservació d'estos espais i millorar
la seua qualitat i productivitat.

8.3 PROGRAMA Gestió integrada del medi ambient.
Definir un model propi de gestió ambiental que facilite la coherència entre els diferents processos implicats (aigua,
residus, energia...) i que promoga la coordinació entre les diverses organitzacions públiques i privades que actuen a Albal.
ACCIÓ Gestió ambiental municipal.
Establir un model de gestió ambiental municipal, tant de funcionament intern com del marc normatiu i del seguiment i
monitorització de la qualitat ambiental municipal.
ACCIÓ Coordinació interinstitucional.
Garantir la gestió coordinada de la intervenció ambiental, tant des de les diferents àrees municipals com entre les
diferents institucions amb competències sobre el medi ambient, les infraestructures, el medi natural i l'estructura urbana
d'Albal.
Revista d’Albal 19

REPLA 10 valenci

21/6/06

14:23

Página 20

8.4 PROGRAMA Estalvi de recursos i minimització de residus.
Introduir polítiques actives d'estalvi de recursos, a la ciutat en general, en les dependències i servicis municipals en
particular, i de promoció del reciclatge de residus.
ACCIÓ Minimització, reciclatge i gestió de residus.
Promoure la introducció d'un sistema integral de gestió de residus orientat a la minimització, el reciclatge i la reutilització.
ACCIÓ Introducció d'energies renovables i mesures d'estalvi energètic.
Reduir progressivament la dependència energètica i l'ús d'energies no renovables, tant per la via de l'estalvi i l'eficiència
com per la introducció del consum d'energies renovables en edificis públics i privats.
ACCIÓ Estalvi i racionalització dels usos de l'aigua
Racionalitzar els consums d'aigua per la via de la reducció a través de l'estalvi i la conscienciació ciutadana. Promoure la
redacció d'un pla director amb l'objectiu de fomentar la gestió eficient de l'aigua que incorpore, entre altres actuacions, la
disminució de pèrdues en la xarxa municipal i l'actualització del parc de comptadors.
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