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Antecedents

La voluntat de l’Ajuntament per a la salvaguarda
del seu patrimoni històric-artístic-arquitectònic e
immaterial, ha fet possible dur a terme una sèrie
d’estudis previs per a la protecció, salvaguarda i
divulgació del Nucli Antic. En aquest sentit, podem
destacar les edicions dels dos primers nombres de
la Revista Cases i Coses, on es recull i es posen
en coneixement de la societat els valors del centre
històric. A més a més, al llarg dels anys el consistori
municipal ha dut a terme una sèrie de mesures i

Quinze anys després de la redacció d’aquest
document, es considera necessari dur a terme
una revisió del mateix que incorpore les noves
aportacions teòriques i pràctiques en el camp de
l’arquitectura, el patrimoni, el paisatge o les ciències
socials han desenvolupat en els últims anys; així
com els nous condicionants socioeconòmics i
urbanístics que regeixen en l’actualitat el Nucli
Antic de Puçol. Es considera, a més, que aquesta
revisió s’ha dut a terme en un marc de participació
pública que implique a tots els actors del municipi:
partits polítics, a les entitats ciutadanes i a la
societat civil (considerant la seua diversitat i la
intergeneracionalitat); garantint la reflexió conjunta
per arribar al major grau de consens possible.
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Portada del PRICAP 2001

Cases i Coses nº1 i nº2

>

El Nucli Antic, herència esculpida en pedra dels
nostres avantpassats, no sols ens mostra una
arquitectura tradicional que l’ha format al llarg
de la història, sinó que també guarda aquelles
tradicions i riquesa cultural que ens defineix i
que ens representa, sent una obligació de tota
la ciutadania mantindre-ho i difondre-ho a les
generacions futures.

actuacions que pretenen fer front a la situació que
està sofrint el Nucli Antic, recollides en el Pla de
Revitalització Integral del Nucli Antic de Puçol
(PRICAP), redactat entre els anys 2001 i 2002.

>

Des de fa ja uns anys, el Nucli Antic de Puçol
presenta una situació complicada que trau a la
llum mancances i carències que cal pal·liar des d’un
punt de vista integral. Aquesta situació requereix
d’una gestió que implique a la ciutadania de Puçol
en la transformació del seu entorn mitjançant un
procés de participació ciutadana.
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Els objectius que aquest document pretèn assolir
són:
1.

4

Revisar el Pla de Revitalització Integral del
Nucli Antic de Puçol existent, actualitzant-lo i
adaptant-lo als nous condicionants i proposant
noves actuacions transversals de millora.

2. Aportar un Pla d’Acció il·lustrat i valorat amb
propostes concretes per tal de millorar el
Nucli Antic. Aquest, fruit de l’acord entre els
diferents actors, servirà de full de ruta per als
futurs projectes a realitzar.

3. Propiciar la reflexió, el debat i el consens en
el marc d’una democràcia participativa on el
conjunt dels actors del municipi incidisquen i
s’involucren activament del procés del canvi.
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1.

Esquema del procés de redacció del document

>

El procés de redacció que s’ha seguit és el següent:
Anàlisi tècnic: diferenciant els camps de
mobilitat, urbanisme, economia i demografia.

FASE I: Anàlisi tècnic
OCTUBRE

2. Diagnosi: mitjançant la participació ciutadana
per tal d’arribar a una imatge real de la situació
del Nucli Antic.
3. Pla d’Acció: és el compendi de propostes i la
base estratègica per seguir el desenvolupament
del pla de revitalització.

Tècnics

* Reunió sectorial:

+

de treball

I:

Ciutadania

Tècnics

* Enquesta online I
diagnosi

grups polítics

MARÇ MARÇ

+ Polítics

+

Ciutadania

Gestió i posada en marxa del PRICAP 2018

ABRIL

Tècnics

Tècnics

* Enquesta online II

Polítics +

Ciutadania

aprovació

* Reunió sectorial:
propostes

* Sessió de treball II:

+

* Acord i

propostes

anàlisi amb tècnics

per ple (si
escau)

tècnics municipals

* Reunió tècnica:
preparació de la

Una vegada finalitzat el document és hora de
planificar la gestió i posada en funcionament de les
propostes. Es recomana signar el document amb
un acord i la seua aprovació per ple si escau.

participació

* Taller

* Redacció de

diagnosi i propostes

* Enquesta física
diagnosi

projectes,

* Enquesta física

estudis i

* Presentació

execució de

de resultats

propostes veïnat

les accions

Diagnosi
4 Objectius
Mobilitat

L’últim pas és la redacció de projectes, estudis,
plans de foment i l’execució d’obres per a fer
realitat la revitalització del Nucli Antic.

*Sessió

FEBRER FEBRER

Polítics

FASE IV: Redacció final

FASE III: Pla d’acció

FASE II: Diagnosi
DESEMBRE DESEMBRE

Urbanisme

Economia
Demografia

12 àmbits
d’actuació

Estratègics
priorització

6 Línies
d’actuació

35 propostes

valoració

18 propostes

PRICAP
2018

I Memòria

II Memòria

III Pla

FI

d’anàlisi tècnic

de participació

d’Acció

REVISIÓ

PLA DE REVITALITZACIÓ INTEGRAL DEL CENTRE ANTIC DE PUÇOL

Estudis

Projectes

Accions
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I.01. Anàlisi Sociodemogràfic
Àmbit i metodologia d’anàlisi
L’àmbit considerat a aquest anàlisi s’identifica
amb la delimitació que defineix el Pla General
d’Ordenació Urbana de Puçol com a Nucli Antic.
Per una qüestió lògica la línia de delimitació s’ha
ampliat lleugerament cap al Caminàs ja que les
parcel·les que recauen als carrers Sant Antoni i
Caminàs són passants (quasi en la totalitat dels
casos).

Nucli Antic

La font i l’àmbit de les dades consultades
s’especifiquen per a cadascun dels apartats
analitzats.

a. Delimitació estricta de Nucli Antic: per a dades
bàsiques extretes de Padró Municipal.
b. Carrers complets que pertanyen a Nucli Antic:
per a dades més específiques de Padró Municipal.
c. Secció Censal 2 de l’INE: no comprèn tot l’àmbit
de Nucli Antic però en els casos als quals no hi
havia altra font, ha estat la secció censal més
representativa del que ocorre al Nucli Antic.

Esquema dels diferents àmbits de les fonts de dades

>

Per a l’apartat sociodemogràfic les fonts d’informació
consultades han sigut: el Padró municipal
d’habtants, l’Institut Nacional d’Estadística, l’Institut
Valencià d’Estadistica i el Banc de Dades Municipal
Argos de la Generalitat Valenciana.

Segons les característiques de les dades
examinades l’àmbit s’ha pogut ajustar en major
o menor mesura a l’àmbit que compren el Nucli
Antic. Les diferents opcions han sigut:

Secció Censal 02
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Carrers CA
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I.01.A Evolució demogràfica

>

Composició de la població per sexe
Font Espanya, Comunitat Valenciana, Puçol: INE

a) Composició per sexe

Font Nucli Antic. Padró delimitació exacta

Prenent com a referència les dades del padró
municipal de 2016, el municipi de Puçol compta
amb 19.438 habitants, dels quals 1.524 resideixen al
Nucli Antic, representant un 7,84 % de la població
total.

Composició de la població per sexe

>

Si ens fixem en el detall entre el nombre d’homes
i dones que viuen al Nucli Antic, és rellevant la
major proporció de dones que s’hi troben al Nucli
Antic, concretament quasi 5 punts per damunt de
la mitjana del conjunt del municipi o autonòmica.
Aquest és un tret distintiu d’una població envellida
amb major grau de supervivència de dones.

Font Espanya, Comunitat Valenciana, Puçol: INE
Font Nucli Antic: Padró municipal (2017) delimitació exacta

en 15 anys el Nucli
Antic ha perdut el 27%
d’habitants

Homes

%

Dones

%

Total

Espanya

22.843.610

49,06

23.713.398

50,94

46.557.008

Comunitat
Valenciana

2.448.748

49,37

2.511.220

50,63

4.959.968

9.607

49,42

9.831

50,58

19.438

694

45,54

830

54,46

1.524

Puçol
Nucli Antic
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>

b) Evolució de la població
Any

L’evolució de la població del Nucli Antic entre
els anys 2001 i 2016 mostra un decreixement
constant, enregistrant una pèrdua poblacional del
27%. Aquest fet contrasta amb el creixement de
fins el 31 % del conjunt del municipi. S’observa que
el major creixement es produeix coincidint amb
l’inici de la última crisi econòmica (2008) i després
aquest és continuat però ralentitzant-se.

Homes

Dones

Total

2001

7298

7526

14824

2008

9205

9277

18482

2009

9468

9550

19018

2010

9622

9673

19295

2011

9577

9733

19310

2012

9619

9802

19421

2013

9540

9780

19320

2014

9565

9776

19341

2015

9569

9788

19357

2016

9607

9831

19438

Font. Padró municipal de Puçol 2017

>

>

Comparativa de l’evolució de la població Nucli AnticPuçol entre 2008 i 2016

Evolució de la població de Puçol

Evolució de la població de Nucli Antic
Font. Padró municipal (2017) delimitació exacta

Font. Padró municipal de Puçol 2017

Dades de 2001 extretes del PRICAP 2001
Any

Homes

Dones

Total

2001

994

1095

2089

2008

774

919

1693

2009

766

913

1679

2010

763

912

1675

2011

750

914

1664

2012

716

896

1612

2013

719

877

1596

2014

703

867

1570

2015

685

835

1520

2016

694

830

1524
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c) Taxes brutes de natalitat1, mortalitat2 i
creixement vegetatiu3
Pel que fa als moviments naturals de la població
que són aquells que mostren el creixement o
descens del nombre d’habitants, observem que la
taxa de natalitat segueix una tendència decreixent
tant al conjunt del municipi com al Nucli Antic.
1. Taxa bruta de natalitat: nombre de naixements per cada mil habitants.

A més a més, aquesta és considerada baixa per
trobar-se per baix del 15 ‰.
Per contra, la taxa de mortalitat, que ens mostra
la proporció de personas que moren respecte
al total de la població; és baixa, ja que es troba
per baix del 10 ‰, una situació propia de països
desenvolupats. Creuant ambdues dades s’obté un
creixement vegetatiu en descens, però en línies
generals positiu, tant per al Nucli Antic com per al
conjunt del municipi.

2. Taxa bruta de mortalitat: nombre de defuncions per cada mil habitants
3. Creixement vegetatiu: diferència entre taxa de natalitat i taxa de
mortalitat.

2008
Puçol

13,31

Nucli Antic

14

2009
13,04

12,40

I. ANÀLISI

7,14

2010
11,76
8,95

2011
9,42
4,80

2012
10,91
6,82

2013
8,79
6,89

2014
10,23
3,82

2015
9,24
1,97

Taxa bruta de mortalitat. Font Puçol: Padró municipal

de Puçol (2017) Font Nucli Antic: Padró delimitació exacta

8,53

municipal de

Puçol (2017) Font Nucli Antic: delimitació exacta

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Puçol

7,03

6,20

6,01

6,57

7,36

7,14

7,08

7,13

7,31

Puçol

6,27

6,83

5,75

2,84

3,55

1,65

3,15

2,11

1,59

Nucli Antic

5,90

1,19

5,37

6,61

4,34

7,51

8,28

9,21

7,22

Nucli Antic

6,49

5,95

3,58

-1,81

2,48

-0,62

-4,56

-7,24

1,31

2016
8,90

Creixement vegetatiu. Font: Padró

>

de Puçol (2017) Font Nucli Antic: Padró delimitació exacta

>

>

Taxa bruta de natalitat. Font Puçol: Padró municipal
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Aquest fenomen però, no succeeix en Puçol ni,
contràriament al que puguem intuir, al Nucli Antic.
Fins al moment es registra un creixement vegetatiu
positiu, però en clar descens.

Pel que fa a mortalitat també s’observa un descens
a nivell estatal i autonòmic, però no a nivell
municipal. Aquest fenomen es possible que estiga
provocat per l’envelliment de la població que va
immigrar a Puçol durant els anys 60 i 80.

Les causes de la pèrdua de població al Nucli Antic,
les trobarem, doncs, en moviments migratoris de
residents cap a altres barris.

>

Comparativament veiem l’evolució d’aquestes
taxes als últims 15 anys i podem constatar el
descens tant a nivell estatal, autonòmic com
municipal de la taxa bruta de natalitat.

Taxes brutes de natalitat, mortalitat i creixement
vegetatiu. Font Espanya, Comunitat Valenciana: INE
Font Puçil i Nucli Antic: Padró municipal de Puçol (2017)

Per últim, el creixement vegetatiu a l’estat espanyol
i a la Comunitat Valenciana és negatiu: moren més
persones de les que naixen a l’any.

delimitació exacta

Taxa bruta natalitat

Taxa bruta mortalitat

Creixement vegetatiu

Espanya 2016

8,75/ 1000 habitants

8,76/ 1000 habitants

-0,01/ 1000 habitants

Espanya 1998

9,19/ 1000 habitants

9,09/ 1000 habitants

0,10/ 1000 habitants

CV 2016

8,49 / 1000 habitants

8,62 /1000 habitants

-0,13/ 1000 habitants

CV 1998

9,46/ 1000 habitants

9,45/ 1000 habitants

0.01/ 1000 habitants

Puçol 2016

8,90/ 1000 habitants

7,31/ 1000 habitants

1,59/ 1000 habitants

Puçol 1992

8,09/ 1000 habitants

5,91/ 1000 habitants

2,18/ 1000 habitants

Nucli Antic 2016

8,53/ 1000 habitants

7,22/ 1000 habitants

1,31/ 1000 habitants
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Edat

La piràmide de Nucli Antic presenta una
estructura regressiva- en forma de bulb- típica
de les societats desenvolupades, amb perfil d’una
població envellida (amb baixes taxes de natalitat
i mortalitat) i amb una major proporció d’efectius
poblacionals en edats per damunt dels 50 anys.
Comparativament aquesta estructura regressiva
és més accentuada que en les piràmides de Puçol i
Comunitat Valenciana.

municipal (2017) amb dades no exactes (carrers)

Comparativa de piràmides decenals del Nucli Antic

Dones

54

64

Total
118

10-19 anys

60

78

138

20-29 anys

87

71

158

30-39 anys

89

95

184

40-49 anys

122

108

230

50-59 anys

92

135

227

60-69 anys

106

121

227

70-79 anys

97

119

216

80-89 anys

51

110

161

90-99 anys

14

22

36

1

0

1

773

923

1696

100 i més
TOTAL

Piràmide decenal de Nucli Antic 2016

entre 2001 i 2016. Font 2001: PRICAP 2001

Font: Padró municipal de Puçol (2017) on s’ha tingut

Font 2016: Padró amb dades no exactes (carrers)

en conter les dades dels carrers complets encara que

>

per a Nucli Antic Padró

>

i Nucli Antic. Font: INE i

>

Comparativa de piràmides decenals de la CV, Puçol

Homes

0-9 anys

>

I.01.B Piràmide de població

no pertanyen al nucli antic en la seua totalitat.
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I.01.C Edat Mitjana

L’edat mitjana del Nucli Antic és quasi 10 anys
major que en la resta de Puçol i molt més elevada
que en la Comunitat Valenciana i Espanya. A més
a més ha experimentat un augment d’un any i mig
en el període entre 2001 i 2016. Comparativament,
entre les dones l’edat mitjana és lleugerament més
elevada.

>

Font Espanya, Comunitat Valenciana, Puçol: INE
Font Nucli Antic: Padró municipal de Puçol (2017)
amb dades no exactes (carrers)

L’edat mitjana poblacional reflexa el progressiu
envelliment que presenta la població del Nucli Antic
per causes com una menor natalitat i mortalitat i
una esperança de vida cada vegada més elevada.

Homes

Dones

Total

Espanya 2016

41,41 anys

43,97 anys

42,72 anys

Espanya 2001

37,4 anys

40,1 anys

38,8 anys

CV 2016

41,47 anys

43,82 anys

42,66 anys

Puçol 2016

39,96 anys

41,98 anys

40,98 anys

Puçol 2001
Nucli Antic 2016

Comparativa de l’edat mitjana entre 2001 i 2016.

edat mitjana Nucli Antic
49,45 anys

38 anys
47,69 anys

50,96 anys

Nucli Antic 2001
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I.01.D Grups d’edat
L’estructura de població per grans grups d’edat
mostra els intervals en què es dona la concentració
de la major part de la població. Com es pot
observar el percentatge més elevat es troba en el
interval entre 15 i 64 anys tant en el Nucli Antic
com la resta de Puçol, encara que menor per al
Nucli Antic.

Puçol

2001

%

2016

%

Població total

15.236

100

19.255

100

2.213

14,52

3.271

16,83

16-64 anys

10.674

70,06

13.153

>65 anys

2.349

15,42

3.014

< 16 anys

Gràfic de l’estructura de població per edats

El grau d’envelliment que presenta el Nucli Antic és
molt alt però ha descendit 4,5 punts en els últims 15
anys. Al mateix temps, ha augmentat lleugerament
la proporció del segment de població més jove
(encara que les xifres absolutes de població de
menys de 16 anys han descendit). Es manté, doncs,
la proporció de població activa.

Nucli Antic

2001

%

2016

%

Població total

2089

100

1082

100

< 16 anys

202

9,70

153

14,1

67,67

16-64 anys

1.275

61,03

661

61,1

15,51

>65 anys

612

29,30

268

24,8

>

Font 2016 CV i Puçol: INE.
Font Nucli Antic: secció censal 2 del Padró municipal
de Puçol (2017)
Font 2001: PRICAP 2001
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a) Índex d’envelliment, índex de sobreenvelliment i dependència demogràfica
Els índexs estudiats en relació al grau d’envelliment
del Nucli Antic són els següents:
•
•
•

Envelliment: Població >65 anys/ població < 14
anys
Sobreenvelliment: Població de 75 i més anys /
població de 65 i més anys
Dependència demogràfica: Població de més
64 anys + població de 0 a 14 anys / Població
entre 15 i 64 anys.

Índex d’envelliment 2016

En general, es pot observar com els índexs són més
elevats al Nucli Antic que a la resta del municipi.
destaca l’índex d’envelliment al Nucli Antic, que és
alt però menor que al 2001, fet que equival a una
major proporció de població jove.
Pel que fa a la dependència demogràfica, s’observa
que, al Nucli Antic, el 63% de la població es troba en
edat de treballar fet que implica que el 37% restant
és depenent d’aquesta. Aquest percentatge es
distribueix en un 64% de majors de 64 anys i un
36% de menors de 15 anys. Per tant l’elevat índex
de dependència demogràfica és conseqüència de
l’elevat grau d’envelliment del Nucli Antic.

Puçol

Secció Censal 2 (Nucli Antic)

1,22

0,92

1,75

Font 2016 CV i Puçol: INE

1,09

3,03

Font 2016 Secció Censal 2: Padró municipal de Puçol

0,47

0,50

(2017) Font 2001: PRICAP 2001

0,44

0,49

0,48

0,63

0,43

0,64

0,48

Índex de sobreenvelliment 2001
Dependència demográfica 2016

Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència

Comunitat Valenciana

Índex d’envelliment 2001
Índex de sobreenvelliment 2016

>

I.01.E Indicadors socials

0,51

Dependència demográfica 2001
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demogràfica entre 2001 i 2016.
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b) Índex de joventut, d’estructura i de recanvi
Els índexs estudiats en relació al grau de renovació
de la població del Nucli Antic són els següents:
•
•
•

Índex de joventut: (Població de 15 a 29 anys /
Total Població) * 100
Índex d’Estructura: (Població de 40 a 60 anys/
població de 20 a 39) * 100
Índex de recanvi: (Població de 60 a 64 anys/
població de 15 a 19 anys) * 100

Aquests índexs evidencien una presència de
joventut i una estructura de suport poblacional
més baixa al Nucli Antic que a la resta del municipi.

Índex de joventut, d’estructura i de recanvi 2001-2016.
Font 2016 CV i Puçol: INE. Font 2016 Secció Censal 2:
Padró municipal de Puçol (2017)
Font 2001: PRICAP 2001

>
Índex de joventut 2016

Comunitat Valenciana

Puçol

Secció Censal 2 (Nucli Antic)

15,15

14,87

12,29

94

33

122,69

119.53

122

101

91,66

219,35

66

146

Índex de joventut 2001
Índex d’estructura 2016

119,37

Índex d’estructura 2001
Índex de recanvi 2016
Índex de recanvi 2001

20
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c) Sex ratio, Índex de masculinitat
Els índexs estudiats en relació a la proporció entre
el nombre d’homes i de dones en la població del
Nucli Antic són els següents:
•
•

Sex ratio: (Total d’homes / total de dones)*100
Taxa de Masculinitat: (Núm d’homes / núm
total habitants)*100

Aquests ratifiquen una major proporció de dones,
com a resultat d’una major esperança de vida
d’aquestes.

Puçol

Secció Censal 2 (Nucli Antic)

97,51

97,72

83,76

90,78

96,72

49,42

45,58

47,58

49,17

Sex ratio 2001
Taxa de masculinitat 2016

49,37

Taxa de masculinitat 2001
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>

Sex ratio 2016

Comunitat Valenciana

Sex ratio i taxa de masculinitat entre 2001 i 2016.
Font 2016 CV i Puçol: INE. Font 2016 Nucli Antic:
Padró municipal de Puçol (2017) àmbit exacte de CA.
Font 2001: PRICAP 2001
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I.01.F Estructura de població
a) Densitat de població
La densitat de població és la relació de la població
que resideix al municipi amb la superfície espacial
sobre la que està instal·lada. Ens parla doncs, de la
distribució espacial de la població i del model de
assentaments. En termes generals, als municipis
de l’Horta Nord, com és el cas de Puçol, existeix
una elevada concentració poblacional i per tant
una alta densitat de població, 1076,30 habitants/
km2, considerant-se alta quan a nivell municipal es
superen els 100 habitants/km2.
Si ens fixem en les diferents seccions censals del
municipi, es pot observar una clara diferència entre
el nucli urbà principal i les urbanitzacions-platja
degut al model d’assentament de menor densitat
d’aquests.

22
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En una escala intermitja es troben les seccions
censals 11, 5 i 2. La menor desitat de les seccions 11 i la
5 s’explica per l’ocupació, en part, de sòl industrial;
però la secció censal 2, que és la que es correspon
amb el Nucli Antic, la densitat de població per baix
de 10.000 habitants per kilòmetre quadrat és fruit
del progressiu despoblament que ha anat patint.
Per últim, i amb models d’assentaments més òptims
pel que fa a l’ocupació del sòl, estan les seccions
censals 1, 3, 4, 7, 8 i 10 amb valors superiors als
10.000 habitants per kilòmetre quadrat tal i com
es correspon habitualment al model de ciutat
compacta (mesurant únicament el teixit urbà).
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Gradient de densitats de població en Puçol 2016.

>

Font CV i Puçol: INE. Font Nucli Antic: padró municipal
de Puçol (2017) àmbit exacte
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b) Població per seccions censals
Puçol es troba subdividit en 12 seccions censals,
la distribució de les quals va ser modificada en
2011. El Nucli Antic està comprés en les seccions
1 i 2, sent aquesta última la més representativa
(el 80% de la població de la secció 2 és població

>

Evolució de la població per seccions censals
Font: Padró municipal de Puçol (2017)
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Al següent quadre es pot observar l’evolució de la
població per seccions censals.

Secció Censal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

001

2011

2037

2098

2130

2153

2197

002

1138

1114

1115

1088

1082

1082

003

1509

1531

1524

1534

1521

1482

004

1357

1331

1324

1278

1295

1279

005

1963

1885

1879

1876

1902

1931

006

2127

2070

2081

2087

2096

2127

007

1654

1637

1646

1625

1606

1619

008

1106

1100

1092

1072

1103

1094

009

2350

2304

2286

2346

2431

2428

010

1233

1271

1272

1273

1298

1310

011

1741

1818

1793

1808

1827

1830

012

1249

1237

1236

1232

1215

1212

19438

19335

19346

19349

19529

19591

TOTAL

24

resident al Nucli Antic). La secció censal 2 és amb
diferència la menys poblada, amb només el 5,52%
de la població total del municipi, percentatge que
ha anat disminuint en els últims anys.
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c) Població segons nacionalitat

Proporció de població estrangera en 2016

>

Font 2016 CV i Puçol: INE. Font Nucli Antic: Padró
municipal de Puçol (2017) amb dades no exactes

la taxa de persones d’origen estranger mostra una
tendència en augment des de l’any 2000, tant al
conjunt del municipi de Puçol (on és del 9,31%%)
com al Nucli Antic (6,71%). Aquesta presència no
és destacable en comparació amb altres nivells
supramunicipals, on la taxa és més elevada (13,56%
Comunitat Valenciana i 16,70% a l’Estat espanyol).

(carrers)

Tot i així, l’augment mostrat als últims anys al
Nucli Antic mostra que s’hi produeix un increment
gradual i una major diversitat cultural a l’actualitat
a una zona tradicionalment habitada per població
autòctona

Estranger

%

Total

%

Homes

724

42,64

48

2,83

772

45,47

Dones

860

50,65

66

3,89

926

Total

1584

93,29

114

6,71

1698

2001 i 2016. Font 2016: Padró municipal de Puçol
(2017) amb dades no exactes (carrer).
Font 2001: PRICAP 2001

>

%

>

Espanya

2016

Proporció de població estrangera al Nucli Antic entre

Proporció de població estrangera al Nucli Antic entre

Espanya

%

Estranger

%

Total

%

Homes

1325

46,84

20

0,76

1345

47,65

2001 i 2016. Font 2016: Padró municipal de Puçol

54,53

Dones

1459

51,69

19

0,71

1478

52,35

(2017) amb dades no exactes (carrer).

100

Total

2784

98,53

39

1,47

2823

100

2001
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Evolució de la proporció de població estrangera a

Evolució de la proporció de població autòctona

Puçol entre 1996 i 2016. Font: base de dades argos

>

Per altra banda, la població d’orige autòcton,
és a dir, aquelles persones que han nascut a la
Comunitat Valenciana, suposava en 2016 el 71,44%
de la població total de Puçol. Es pot constatar la
perduració de gran part de la població autòctona
tot i que fins l’any 2009 s’ha donat una tendènca
decreixent (68,82% valor mínim), coincidint amb el
fort augment de població estrangera.

>

Recordem que el moviment migratori va
augmentar a nivell estatals a la primera dècada
del 2000 (passant en Puçol del 1,46% al 10,65%)
i augmentant progressivament fins a l’any 2010
quan s’inicia una corrent de retorn de la població
immigrant i un inici del procés de nacionalització
per part d’aquest conjunt poblacional.

(nascuts a la Comunitat Valenciana) resident en
Puçol entre 1996 i 2016. Font: base de dades argos
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El lloc d’origen dels immigrants residents al
Nucli Antic de Puçol procedeixen (per ordre
proporcional) de les següents ubicacions: Unió
Europea (35%), Amèrica, essencialment Sud
Amèrica (29%), Àfrica (22%) i de la resta dels
països d’Europa (13%).
Comparant amb la resta del municipi, la distribució
és molt semblant: major presència d’estrangers
provinents de països europeus (Unió Europea +
resta d’Europa) al conjunt municipal.

Nacionalitats d’orige dels estrangers 2016

>

Font 2016 CV i Puçol: INE.
Font Nucli Antic: Padró municipal de Puçol (2017)
amb dades no exactes (carrer)
Font 2001: PRICAP 2001

CV

%

Puçol

%

Nucli Antic

%

345.984

42,94

839

46,38

40

35,09

Resta Europa

64.898

8,05

179

9,89

15

13,16

Àfrica

122.433

15,19

260

14,37

25

21,93

América

224.981

27,92

431

23,83

33

28,95

Asia

46.822

5,81

98

5,42

0

0

691

0,09

2

0,11

1

0,88

Nacionalitat
UE

Oceania i apàtrides
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d) Estructura per famílies

Puçol

Al Nucli Antic trobem el 7% de les famílies de
tot el municipi. L’estructura d’unitat familiar ha
experimentat canvis tendint cap a la reducció de
membres i a la diversificació del model de família;
en Puçol s’ha passat de les 4 persones/llar el 2001
a les 2,69 persones/llar en 2016. En canvi al Nucli
Antic s’ha augmentat de les 2,56 persones/llar a les
3 persones/llar en 2016. Aquest canvi pot trobarse relacionat amb l’augment de la taxa bruta de
natalitat experimentat a l’últim any (+6,56%) i pot
deure’s a una major presència de famílies joves.
El segment amb major representació és el de llars
de 2 membres tant per al Nucli Antic (41,58 %) com
per a Puçol (29,98%).

Grandària de les llars en 2011
Font: INE. Nucli Antic equival a Secció Censal 02
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>

Puçol

%

N.A.

%

Total

7.222

100

505

100

1 persona

1.290

17,86

60

11,88

2 persones

2.166

29,98

210

41,58

3 persones

1.772

24,54

115

22,77

4 persones

1.717

23,77

90

17,82

5 persones

217

3,00

30

5,94

6 o més persones

61

0,84

0

0

Nucli Antic
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I.01.G Associacions en el Nucli Antic

Al Nucli Antic de Puçol tenen seu les següents
associacions locals: Escola de dolçainers i tabaleters
de Puçol, Puçol Radio Control, Penya Valencianista
de Puçol i el Club Esportiu HE-REN, encara que les
seues activitats tenen lloc a altres zones de Puçol
com la Casa de la Cultura o el polígon industrial.
De les 4 esmentades 3 són de caràcter esportiu i
només una (l’escola de dolçainers i tabaleters) es
troba vinculada a l’aspecte cultural del Nucli Antic.
Encara que no es trobe
enregistrat com a
associació, es podria agrupar ací també al Sindicat
Agrícola de Puçol, amb seu en l’edifici catalogat
del carrer Sant Joan 93.

Direcció

Escola de dolçainers i tabaleters de Puçol

Sant Antoni, 23-1

Puçol Radio Control

Sant Joan, 48-1

Penya Valencianista Puçol

Morvedre, 65

Club Esportiu HE-REN

Seu Sindicat Agrícola

PLA DE REVITALITZACIÓ INTEGRAL DEL CENTRE ANTIC DE PUÇOL

>

Club o Asociació

Associacions locals ubicades en el Nucli Antic
Font:www.puçol.es/index.php/va/clubs-i-associacions
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pàgina en blanc
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I.02. Anàlisi Econòmic
I.02.A Estructura productiva
a) Desenvolupament econòmic

Provincia

Comunitat

València

Valenciana

7,88

1,85

2,11

2,32

1,84

2,23

2,17

1,70

2,63

1,58

2,34

2,25

0,93

2,07

2,04

2,14

2,12

0,67

1,03

0,52

1,16

1,77

1,70

1,21

3,66

1,82

1,90

Puçol

Alboraya

Sagunt

Índex industrial1

1,80

0,82

Índex comercial2

1,24

Índex comercial majorista
Índex comercial minorista
Índex turístic

3

Índex d’activitat econòmica

4

1-Núm d’activitats industrials sobre el total
(España=100.000) multiplicat per 1000 i dividit per
la població del municipi o àmbit.
2-Núm de comerços sobre el total (Espanya=100.000)
multiplicat per 1000 i dividit per la població del
municipi o àmbit
3-Recaptació del IAE(Espanya=100.000) ) multiplicat
per 1000 i dividit per la població del municipi o
àmbit. Aquest índex s’elabora en funció de l’impost

>

Els següents indicadors permeten identificar el
pes relatiu de l’activitat econòmica de Puçol per
sectors de manera comparativa i per al seu context
regional.

Donat que no existeixen valors de referència
amb més detall per al Nucli Antic, els valors del
conjunt municipal de Puçol s’extrapolen també
per al seu Nucli Antic, tenint en compte les
peculiaritats demogràfiques.
Principals índexs econòmics. Elaboració en base a les
dades del Anuario Económico de España, La Caixa
2003

d’activitats econòmiques (IAE) corresponent a
les activitats del comerç majorista i minorista
conjuntament.
4-Recaptació del IAE(Espanya=100.000) ) multiplicat
per 1000 i dividit per la població del municipi o
àmbit. Aquest índex s’elabora en funció de l’impost
d’activitats econòmiques (IAE) corresponent a
les activitats del comerç majorista i minorista
conjuntament
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b) Activitats econòmiques

Pel que fa a l’evolució del nombre total d’empreses,
en Puçol s’ha mantingut estable en els últims 6
anys, coincidint el nombre d’empreses al 2017
i 2012. Per sectors d’activitat, la major variació
s’ha donat en el sector de la construcció amb 53
empreses menys respecte a 2012 (consolidant una
tendència a nivel estatal de descens des del 2009)
i en el sector industrial, amb 4 empreses menys. En
canvi el sector serveis varia positivament, trobant
73 empreses més que al 2012.

El nombre total d’empreses en Puçol en 2016 va
ser de 1.262. El gros d’aquestes són empreses
del sector serveis (47,94 %), així com del sector
comerç transport i hostaleria (36,13%). Amb un
menor pes es troben les empreses del sector de la
construcció (10,22%) i del sector industrial (5,71%).
Aquest predomini del sector terciari és propi de
les economies més desenvolupades i és conegut
com a procés de tercialització.
Nombre total d’empreses en 2016. Font: DIRCE-INE

Provincia

Comunitat

València

Valenciana

14.318

172.204

344.556

5,71

6,80

6,52

6,94

Empreses en el sector construcció (%)

10,22

11,99

10,83

12,09

Empreses en el sector comerç, transport i hostaleria (%)

36,13

37,90

37,86

38,63

Empreses en el sector serveis (%)

47,94

43,13

44,79

42,34

>

Puçol

Horta Nord

1.262

Nombre total d’empreses
Empreses en el sector industrial (%)

Evolució del nombre d’empreses en Puçol segons
activitat principal. Font: DIRCE-INE
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dif (2012-2017)

Variació %

1.296

1.269

1.240

1.244

1262

1.296

0

0%

Indústria

78

75

68

66

72

74

-4

-5,13%

Construcció

171

150

142

138

129

118

-53

-30,99%

Comerç, transport i hostaleria

479

474

455

460

456

463

-16

-3,34%

Serveis

568

570

575

580

605

641

73

12,85%

Total
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Pel que fa a l’activitat comercial, Puçol és
depenent d’altres àrees comercials tal i com es
recull el Pla Director Comercial de l’Horta Nord.
Aquest document arreplega dades com l’Índex
de Dotació Comercial (Nombre de comerços per
cada 1.000 habitants) que per a Puçol té un valor
de 10 punts mentre que en la comarca de l’Horta
Nord ascendeix a 12,3 i a 14,9 en el conjunt de la
Comunitat Valenciana.

La causa d’aquest descens es deu en part a l’inici
de la crisi econòmica, així com a la consolidació
d’altres nuclis comercials importants en la regió.
En aquest context, el comerç de proximitat
està perdent força front a les grans superfícies
comercials de la comarca i de València.

En el nucli urbà, l’activitat comercial es troba
localitzada en gran mesura en els carrers Ildefonso
Fierro i l’Avinguda de València així com l’Avinguda
Alfinach, però, en la resta de zones del municipi,
especialment al Nucli Antic, aquest tipus de comerç
ha disminuït molt notablement en els últims anys.

Evolució del nombre d’activitats minoristes en Puçol.

>

Font: Anuario Económico de España de La Caixa 2013

Tal i com es mostra a la gràfica inferior, l’activitat
comercial
ha
experimentat
una
reducció
continuada entre 2005 i 2012, aplegant al mínim
històric de la sèrie en aquest any amb un total de
219 activitats comercials minoristes.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

219

229

245

271

290

290

305

305

296

274

265

274

280

266

245

224

238

Activitats
comercials
minoristes
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c) El comerç al Nucli Antic
Actualment el Nucli Antic es caracteritza per una
baixa activitat comercial, menys del 10% del total
del municipi.
El fenomen de desplaçament de l’oferta comercial
cap als barris més nous del municipi va començar a
produir-se en els anys 80 i ara aquesta situació està
estabilitzada. Si observem les dades aportades per
l’agència municipal AFIC, en els darrers 4 anys el
nombre d’activitats econòmiques ha descendit en
4, i en 2 pel que fa al comerç minorista.

>

Activitats que es mantenen

46

el Nucli Antic entre 2011 i 2016. Font: Agència per al

Activitats que desapareixen

36

Foment de la Innovació Comercial (AFIC)

Noves activitats

32

Balanç net

-4

Evolució del nombre d’activitats econòmiques en

>

Activitats que es mantenen

14

fotografia, restauració, reparacions i banca en el Nucli

Activitats que desapareixen

14

Antic entre 2011 i 2016 Font: Agència per al Foment

Noves activitats

12

de la Innovació Comercial (AFIC)

Balanç net

-2

Evolució del nombre de comerços. perruqueries,
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Entre 2001 i el 2016 el nombre d’establiments que
ofereixen béns de consum diari ha passat de 10
a 7, mentre que de béns de consum ocasional ha
variat de 5 a 1. Les activitats de serveis com les
perruqueries i les assessories o consultories són les
úniques que es mantenen o han obert algun baix
al Nucli Antic.
A la tendència de substitució del comerç de
proximitat per grans superfícies comercials, en el
cas del Nucli Antic, es suma la dificultat d’implantar
baixos comercials en una tipologia de vivenda
tradicional. Per aquest motiu és important catalogar
els baixos comercials existents tant els oberts (20)
com tancats (25), entre els que destaquen les
entitats financeres que han desplaçat la seua seu a
una zona més “cèntrica” del municipi en els darrers
anys.
A més a més s’ha de tenir en compte certa oferta
comercial informal per part dels productors
agrícoles,
que
venen
productes
frescos
autoproduïts, a la pròpia vivenda. Aquesta és una
pràctica tradicional decreixent.
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>

Localització del comerç en el Nucli Antic

>

Classificació de les activitats comercials del Nucli
Antic. Font: PRICAP 2001 i Agència per al Foment de
la Innovació Comercial (AFIC)

*

mercat municipal

2001

2016

Alimentació

7

5

Drogueria-Perfumeria

1

1

Moda i complements

1

0

Guarniments de la llar

1

0

Fotografia

1

1

Estanc

1

0

Perruqueria i estètica

5

6

Pintures

2

0

Farmàcia

1

1

Consultoria

-

4

Esports

-

1

Reparació electrodomèstics

-

1

20

20

Total
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A banda dels diversos baixos comercials esmentats,
els elements comercials que tradicionalment han
tingut major pes en l’àmbit comercial són el mercat
municipal i el mercat ambulant.
Respecte al mercat municipal, encara que la seua
ubicació queda fora de la delimitació estricta de
Nucli Antic, la seua influència i els seus compradors
provenen en bona mesura del Nucli Antic.
En les darreres dècades ha patit un important
descens en el nombre tant de compradors com de
venedors, de les 16 parades de venda al 2001 s’ha
passat a 11, de les quals només 6 estan en ús (3 de
carn, formatge, xarcuteria i aus; 1 pescateria, 1 de
fruita i verdura i 1 forn de pa i pastissos).
L’horari d’apertura és reduït: dos matins a la
setmana (dimecres i dissabte). Presenta un bon
estat de conservació i va ser reformat integralment
en 2007. Bàsicament els compradors hi busquen
els productes bàsics i frescos.
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Pel que fa al mercat ambulant, a Puçol es celebren
dos mercats ambulants setmanals. El que es realitza
al Nucli Antic (al voltant del mercat municipal) té
lloc els dissabtes pel matí i el nombre de parades
ha decrescut molt notablement, a favor del que té
lloc al barri dels hostalets en dimarts i que compta
amb gran afluència.
Actualment el mercat ambulant del Nucli Antic ja
no compleix la funció de completar l’oferta oferida
pel mercat municipal i els comerços. De fet moltes
persones grans del Nucli Antic continuen anant al
mercat ambulant amb aquesta intenció, però ara
assisteixen al mercat dels hostalets, molt més lluny
del lloc de residència.
El nombre de parades establertes no arriba mai
assignar-se completament, pel que les parades no
assignades es reparteixen el mateix dia del mercat
a primera hora, a canvi del pagament de les taxes
corresponent en el moment.
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>

I.02.B Mercat de treball

Percentatge de persones ocupades per sector.
Elaboració pròpia a partir de la base de dades Argos

a) Característiques
regional i local

del

mercat

* No hi ha dades de 2011 per a Puçol ni per a la

laboral

comarca de l’Horta Nord.

El mercat de treball a nivell local i regional ha sofert
importants canvis en els últims 25 anys. A finals del
segle, en 1991, el sector agrícola seguia conservant
certa importància en Puçol, comptant amb un
14,8% de la població ocupada, xifra molt superior
al nivell autonòmic i que ha experimentat un
decreixement clar. Aquesta xifra és previsiblement
major al Nucli Antic.
L’evolució del nombre de persones ocupades
per sectors constata el creixement imparable
del pes relatiu al sector serveis en el mercat
laboral, a causa de la progressiva especialització
del municipi (i en conseqüència també del Nucli
Antic) en el sector terciari. Aquest fenomen és una
tendència generalitzada que deriva del conegut
com a procés de terciarització.

Puçol

Horta Nord

Comunitat Valenciana

1991

2001

2011

1991

2001

2011

1991

2001

2011

Agricultura

14,81

7,14

*

6,68

4,04

*

8,09

5,72

4,26

Indústria

26,61

21,93

*

30,83

22,98

*

27,89

24,13

16,07

Construcció

12,94

12,79

*

11,33

12,99

*

10,03

11,91

7,24

Serveis

45,64

58,15

*

51,16

59,99

*

53,99

58,24

72,43
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Fixant-nos en les contractacions per sector es pot
avaluar la generació de llocs de treball. Així, tal i
com es pot observar en la taula següent, les últimes
dades referides a octubre de 2017 mostren que el
sector serveis és el que absorbeix quasi la totalitat
de llocs de treball creats en el municipi (86,25%),
seguit pel d’indústria (8,44%), el d’agricultura
(2,90%) i de la construcció (2,41 %). Comparant
amb les dades comarcals, les contractacions
són sensiblement particulars en la comarca de
l’Horta Nord, on la contractació enregistrada en
agricultura (18,43%) és més de 15 punts superior
a la de Puçol, mentre que els percentatges de
contractes en serveis són notablement inferiors als
del municipi (65,74%).

Contractació

per

sectors

d’activitat

en

2017

>

En conclusió, les dades de creació d’ocupació en
Puçol mostren la importància del sector terciari
en el municipi, encara que no es produeix una
especialització en aquest sector tan notable com
mostren el conjunt del mercat laboral a nivell
provincial i autonòmic.

Puçol

%

Horta Nord

%

Provincia
València

%

Contractació registrada en Agricultura

24

2,90

1.292

18,43

21.419

18,07

(elaboració pròpia a partir del Servei Valencià

Contractació registrada en Indústria

70

8,44

715

10,20

12.981

10,95

d’Ocupació i Formació. SERVEF) *Dades a 31/10/2017

Contractació registrada en Construcció

20

2,41

395

5,63

4.649

3,92

Contractació registrada en Serveis

715

86,25

4.609

65,74

79.500

67,06

Total

829

100

7.011

100

118.549

100
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b) Atur
En els últims temps s’ha viscut un augment dels
nivells d’atur tant a l’àmbit estatal com regional,
pel que en termes generals s’ha elevat l’objectiu
de l’ocupació a una de les prioritats dels últims
10 anys. Així si en 2006 la taxa d’atur (segons les
dades que es mostren a www.argos.gva.es) en
Puçol estava al voltant del 4%, en l’any 2017 està
baixant del 10%, havent passat per valors màxims
del 14%. És remarcable el fet que per a tots els anys
d’estudi el percentatge d’atur registrat en Puçol és
inferior al de la província i la comunitat.

Evolució del nombre d’aturats en Puçol. Font: SERVEF
*Dades a 31 de març

El major nombre de persones en atur es troba en el
sector serveis (911), seguit de lluny per la indústria
(136), la construcció (96), sense activitat anterior
(83) i l’agricultura (42).
Atenent a l’evolució del nombre de persones
aturades per sectors econòmics, pot veure’s
com des de 2009 el sector serveis ha sofert un
increment continuat d’aturats, al contrari que en
els sectors d’indústria i construcció, cadascun a la
seua escala corresponent.

>

extretes de www.argos.gva.es

>

>

Evolució de la taxa d’atur a nivell comparatiu (dades

Les últimes dades de febrer de 2018, mostren
que el nombre de persones aturades de Puçol,
registrades al servef, era de 1.145. L’evolució de
les dades d’atur en Puçol ha seguit les tendències
i fluctuacions marcades per les fases del cicle
econòmic. A partir de 2008, amb l’inici de la
crisi econòmica, el nombre de persones en atur
augmenta considerablement. El 2013 s’arribà al
màxim de 1.931, des d’aquest any el nombre de
persones aturades ha anat decreixent gradualment.

Nombre de persones aturades per sectors (elaboració
pròpia a partir d’Argos) *Dades a 31 de març

*Dades a 31 de març
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Pel que fa a l’evolució de l’atur enregistrat
segons sexe en el municipi de Puçol, es perceben
tendències diferenciades. Així s’observa com
entre els anys 2006-2008 i des de 2014 en
avant, l’atur enregistrat és major entre les dones,
mentre que entre 2009 i 2013 l’atur és major entre
els homes. Sens dubte aquesta tendència està
relacionada amb la crisi econòmica que va afectar
a tots els sectors, però més especialment al de la
construcció, en el qual s’ocupen més homes que
dones. Pel que fa als últims anys, des de 2013 es
constata una disminució progressiva entre els
homes, que es troba a nivells inferiors als de 2009;
mentre que entre les dones el decreixement és
menor. Actualment el nombre de dones en atur en
Puçol és de 658 i el d’homes de 487.

Evolució de l’atur enregistrat per sexes (elaboració
pròpia a partir de SERVEF). *Dades a 31 de març
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Per edats s’observa una disminució generalitzada
del nombre d’aturats per a tots els grups d’edat, a
excepció del grup de dones de més de 44 anys, el
qual ha experimentat un lleuger augment.
El grup d’aturats que més decreix en aquests anys
és el grup d’homes entre 25 i 44 anys, que passa
a menys de la meitat dels que tenia al principi de
la sèrie. També s’observa aquest decreixement en
les dones d’aquesta edad, així com en els homes
majors de 44 anys, encara que el decreixement és
menor. Un dels motius de la diferència d’ocupació
entre homes i dones d’entre 25 i 44 anys està
relacionat amb el rol reproductiu que asumixen
aquestes (maternitat, cures, etc.) i que dificulta
una major ocupació laboral.
Per últim, els grups tant de dones com d’homes
menors de 25 anys evolucionen de manera molt
semblant, mostrant una disminució progressiva
del nombre d’aturats.

PLA DE REVITALITZACIÓ INTEGRAL DEL CENTRE ANTIC DE PUÇOL

Evolució de l’atur per sexe i edat (elaboració pròpia a

>

partir de les dades de SERVEF) *Dades a 31 de març
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Per últim, passant a analitzar les persones
demandants
d’ocupació
segons
grups
professionals, destaquen fonamentalment tres
grups: les ocupacions elementals, amb quasi
tercera part de les persones demandants; les
treballadores dels serveis de restauració, personals,
protecció i venda, amb més de la cinquena part;
i l’artesania i les persones qualificades de les
indústries manufactureres i de la construcció, amb
una vuitena part del total de demandants.

Nombre de demandants aturats per grup profesional
en 2017. Font: SERVEF. *Dades a 31 de març

>

%

Ocupacions militars

1

0,1

71

0,0

Direcció i gerència

21

1,7

2.234

1.1

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals

95

7,4

15.071

7.2

Tècnics, professionals de suport

110

8,7

16.586

7,9

Comptabilitat, administració i altres feines d’oficina

144

11,4

24.027

11,5

Treballadores dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors

Valenciana

%

265

20,9

48.872

23,4

Treballadores qualificades en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer

16

1,3

2.666

1.3

Artesania i persones qualificades de les indústries manufactureres i la construcció

163

12,8

29.580

14,1

Operadores d’instal·lacions i maquinària, I muntadors

75

5,9

14.883

7,1

378

29,8

55.082

26,3

1.268

100

209.072

100

Total
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Comunitat

Puçol

Ocupacions elementals
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En particular, s’ha de destacar l’elevat percentatge
de demanda en ocupacions elementals (29,8 %), un
poc damunt del percentatge autonòmic (26,3%).
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de

les

L’atur i les dificultats enregistrades en el mercat
laboral arran de la crisi econòmica han tingut
conseqüències per a les persones i les llars pel que
fa a la seua economia. La renda familiar disponible
en Puçol ha passat de ser de 15.437 euros en 2010
a 14.751 euros en 2013, però sempre per damunt de
la mitjana comarcal de l’Horta Nord.

(elaboració pròpia a partir de dades del SERVEF)

En el Nucli Antic s’aprecien algunes diferències;
tal i com vegem al gràfic, el percentatge de llars
amb cap membre aturat o inactiu és superior
al de la mitjana municipal, al igual que les llars
amb un membre aturat. Destaca especialment el
percentatge de llars amb dos membres aturats
o inactius (8,9%), quasi la meitat que la mitjana
municipal i, el percentatge de llars amb tres o més
membres (3,9%), molt més alt que la mitjana de
Puçol.
Aquestes dades revelen que menys de la meitat de
les llars tenen algun membre que no rep ingressos
econòmics o bé aquests són escassos si es tracta
de membres inactius que perceben algun tipus de
pensió; una millor proporció que la del municipi o
de la comunitat que es situa per damunt del 50%.
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Proporció d’aturats o inactius en la llar 2011 (elaboració
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Altra manera d’estudiar com ha afectat la situació
econòmica a les persones és analitzant les
llars segons el nombre de persones aturades o
inactives. La població inactiva abasta a totes les
persones de 16 i més anys, no classificada com
ocupada ni aturada, el que inclou a persones
que s’ocupen de la llar, a l’estudiantat, persones
jubilades, prejubilades o a persones que reben
algun tipus de pensió, entre altres. Les dades del
cens de 2011 mostren que prop del 30% de les llars
de Puçol tenen un membre parat o inactiu. Per
altre costat, un 15,9% té a dos membres inactius
i un 2,3% a tres o més. Aquests percentatges són
semblants als de la Comunitat Valenciana.

Evolució de la renda familiar disponible per càpita

>

I.02.C Situació
persones i llars

pròpia a partir de dades del cens del 2011 INE).
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pàgina en blanc
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I.03. Introducció

Esquema de la xarxa estructural de mobilitat del nucli urbà principal segons PMUS

>

I.03. Anàlisi de Mobilitat

Per a la revisió de l’anàlisi mobilitat s’han fet servir
les conclusions arreplegades pel Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible de Puçol realitzat l’any 2010.

I.03.A Xarxa estructural

La xarxa estructural del municipi està composada
per les connexions externes i la jerarquia viària
interna.
Pel que fa a les connexions supramunicipals Puçol
es troba ben connectat amb la resta de municipis, i
en especial amb València, a través de vies rodades
(V21, AP7, CV306 i CV309), ferrocarril (que separa
el nucli urbà en dos) i vies ciclopeatonals (Via
Xurra).
Sobre les connexions internes, subdividides en
xarxa primària i xarxa secundària, el Nucli Antic
queda tangent a la xarxa primària (per la banda del
Caminàs) i és atravessat per la xarxa secundària
per l’únic carrer amb continuïtat amb la part oest
del municipi, el carrer Sant Joan.
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Xarxa de transport públic

I.03.B Xarxa de transport públic

a) Supramunicipal
Trobem d’una banda el ferrocarril amb parada
de dos línies: línia C5 València-Caudiel i línia C6
València-Castelló.
I d’altra banda els següents serveis d’autobús:
-Metro-Bus línia 110 entre Valencia i Puçol
-Metro-Bus línia 111 entre Valencia i Port de Sagunt
-Metro-Bus línia 115 entre Valencia i Port de Sagunt
-Puçol-Centre d’especialitats i Hospital de Sagunt

b) Municipal
Pel que fa a la mobilitat interna, hi ha servei de
bus que uneix el nucli urbà principal amb la platja
i les urbanitzacions. Aquest servei té dos parades
(d’anada i tornada) al Caminàs, via límit del Nucli
Antic. És un servei poc utilitzat llevat dels mesos
d’estiu en què s’incrementa considerablement el
nombre de viatgers cap a la platja.
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Posició de les vies i estacions de tren respecte al Nucli Antic
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Les vies del ferrocarril tenen una presencia ben
notable en la trama urbana: divideixen el nucli urbà
en dos deixant aïllats els barris de Santigons, Nucli
Antic i Sant Claudi de la resta.
Per tal de salvar aquesta discontinuïtat hi han tres
passos subterranis: carrer Mercé Rodoreda, carrer
Caminàs i carrer Sant Joan - Avinguda de València.
Aquest fet, però, genera un vial sense eixida, que
és el carrer 9 d’octubre, amb una amplària inferior
als 4 metres.
La posició de la parada del tren tampoc afavoreix
un major grau de connexió del Nucli Antic, ja que
va ser traslladada del final de carrer Sant Joan al
nord i a l’altra banda de les vies
Aquesta condició d’aïllament pretenia combatre’s
amb el desenvolupament de la nova zona urbana
del Sector Santigons, adjacent al Nucli Antic pel
sud. No obstant, la realitat ha demostrat que el
carrer Caminàs suposa una segona barrera: la seua
percepció és més propera a la d’una via ràpida, de
manera que el Nucli Antic queda aïllat pels extrems
oest (vies del ferrocarril) i sud.
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Pas inferior de l’Av. de València i carrer 9 d’octubre
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c) La fractura de les vies del ferrocarril
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Esquema de sentits de circulació

I.03.C Mobilitat interna en el Nucli Antic

a) L’estructura viària
El Nucli Antic té una estructura viària hereva dels
temps en els què no existien els vehicles. Aquesta
característica fa que avui en dia trobem tot un seguit
d’incompatibilitats entre les necessitats actuals i la
ciutat que no ha estat concebuda per a això.

Índex de motorització
C.V.

49,171 turismes x 100 hab

Horta Nord

47,121 turismes x 100 hab

Puçol

46,741 turismes x 100 hab.

Nucli Antic

49,212 turismes x 100 hab.

L’índex de motorització de Puçol es correspon
amb el d’un model de mobilitat depenent del
vehicle privat; al Nucli Antic en concret encara és
major aquesta dependència, al contrari que en un
principi podríem pensar. Aquest fet pot indicarnos la caracterització de barri dormitori.
1-Dades 2016. Font: www.argos.gva.es
2-Dades 2016. Font: Departament de Gestió Tributària
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Recorreguts dels vianants segons PMUS

Els principals nodes d’entrada i eixida del
Nucli antic són el carrers Sant Joan i Barreres
permetent-se la circulació en tots els carrers, fins i
tot en transversals molt estrets de doble sentit per
la poca quantitat de cotxes que hi solen passar.
Carrer Sant Joan com ja s’ha comentat pertany a
la red secundària, que articula el nucli urbà, pel que
circulen una major quantitat de vehicles i a una
velocitat moltes vegades superior a la permesa.

I. ANÀLISI

Les actuacions que va dur a terme el PMUS en
Nucli Antic van ser el canvi de sentit en C/ Barreres,
Puig, Pio XII i la declaració de zona 30.
b) La mobilitat a peu
Tot i les característiques de la trama urbana
del Nucli Antic, no existeixen itineraris per a
vianants ni de prioritat vianant; fet que obliga a la
convivència entre vehicles i vianants. Els carrers
més freqüentats per aquests són, de nou, Sant
Joan i Caminàs, pel caràcter de connexió amb la
resta del nucli urbà.
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Pel que fa als amples de carrer, en quasi la totalitat
dels casos es troben entre 4 i 6 metres amb un
ample de calçada inferior als 5m (segons PMUS).
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I.03.D Aparcament en el Nucli Antic

a) L’aparcament en el carrer
L’estacionament està permès en quasi tots els
carrers, únicament es restringeix allà on físicament
no són possibles els girs dels vehicles degut a
l’ample de carrer. La modalitat més estesa és la
d’aparcaments rotatius.

>

Aparcament sobre la vorera. C/Sant Pere

Segons el PMUS el Nucli Antic presenta un grau
de saturació pel que fa a l’aparcament del 82%. En
aquest document es destaca també l’aparcament
incorrecte en zones prohibides o sobre les voreres
molt habitual en el Nucli Antic. En la majoria de
casos l’aparcament dalt la vorera es degut a l’ample
reduït de carrer que es suma a la permissivitat
d’aparcar en aquests.
En aquest context es generen situacions
incòmodes tant per a conductors com vianants: un
cotxe passant o parat per a fer una descàrrega al
costat d’altre aparcat sobre la vorera impossibilita
el pas de cap manera.
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Les zones d’aparcament més pròximes al Nucli
Antic són: Plaça Pio XII (a l’est de l’Ajuntament),
l’aparcament de la Muralla (a l’exterior de la muralla
que envoltava l’antic jardí botànic), l’aparcament
Buero Vallejo i la Plaça Manuel Broseta, aquests
dos últims a la zona Santigons.
b) Guals
No totes les vivendes, per la seua estructura
tipològica, admeten guals a l’interior. Guals
enregistrats s’han comptabilitzat 85, representant
un 11% de les parcel·les del Nucli Antic. A més es
donen molts casos en els que tot i que no hi ha
un gual enregistrat, la vivenda està preparada per
a tal funció i solidàriament entre veïns respecten
les entrades de vehicles. En total, sumant els
guals enregistrats i els possibles per la fesomia
de la vivenda, es podria ascendir a un 24% de les
parcel·les de Nucli Antic amb gual.
Per últim, comentar una costum arrelada entre
els habitants del Nucli Antic (i d’altres zones del
municipi) i és la de tot i tindre gual optar per
aparcar a la via pública, preferiblement davant
de la pròpia vivenda. Aquest fet d’alguna manera
“afegeix” vehicles al carrer.
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Guals i aparcaments del Nucli Antic

11% de les parcel·les
compten amb gual

>

*Aparcament Espai Jove
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*

Aparcament La Muralla

I. ANÀLISI

51

I. ANÀLISI

Exemple de gual no ennregistrat

I.03.E Accessibilitat

b) Paviments

Si en qualsevol àmbit urbà és important tenir
en compte criteris d’accessibilitat universal per
tal d’integrar al conjunt de la societat en la vida
urbana, en el Nucli Antic aquesta necessitat és
imperant: el perfil demogràfic envellit implica un
major volum de ciutadans amb dificultats relatives
a mobilitat i PMRs, sent molt habitual vore gent
gran passetjant amb l’ajuda de caminadors.
a) Voreres

>

Situació habitual de recorregut a peu en el Nucli Antic

L’ amplària de voreres és inferior als 0,80m, sent
les més comunes aquelles que oscil·len entre 0,400,60 m; molt lluny dels estàndards normatius
mínims (1,50 m).
Cap vorera compta amb guals per a vianants o
rebaixos de les vorades, que són altes (>12 cm).
Aquestes condicions sumades a la permissivitat
d’aparcament sobre vorera fan que les voreres
siguen en la pràctica impracticables pels vianants i
s’haja de transitar per la calçada
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L’acabat adoquinat de la calçada, que és per
on circulen normalment els vianants, dificulta
la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda
incrementant el risc de caiguda accidental.
c) Espais de relació
Pràcticament l’únic espai lliure i de relació que
trobem al Nucli Antic (a banda dels carrers) és
la Plaça Sant Joan de la Ribera, que no reuneix
les condicions d’accessibilitat al comptar amb
múltiples barreres arquitectòniques
És patent, doncs, la necessitat de millora integral
en l’àmbit de l’accessibilitat al Nucli Antic.
Sent les condicions orogràfiques favorables per
tractar de fer un disseny accessible universal, la
trama urbana (amb amples de carrer inferiors als
6 metres) fa incompatible l’eliminació de barreres
arquitectòniques amb el trànsit rodat. Per aquest
motiu el PMUS recomanava mesures dirigides cap
a la peatonalització o semi-peatonalitació.
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I.04. Anàlisi Urbà
Plànol de les zones urbanes de Puçol

>

I.04.A Asentaments del terme municipal

El terme municipal de Puçol es composa de 3
unitats urbanes ben diferenciades:
1. Nucli principal
2. Urbanitzacions (Alfinach i Monasterios)
3. Platja
Les àrees industrials del municipi s’integren en
el nucli urbà principal bé com a extensions del
mateix o bé han quedat absorbides per la trama
en el successius creixements.

Població
(habitants)

Extensió
(km2)

Total Puçol

19591

18,06

Nucli principal

15951

1,85

Urbanitzacions

2428

1,48

Platja

1212

0,38

Nucli Antic

1524

0,14

Font: Padró municipal 2016
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Esquema del creixement de les àrees urbanes de Puçol

I.04.B Evolució urbana

L’orige del que hui entenem per Puçol es remunta
fins s.XIII amb la fundació de l’assentament
poblacional. Els successius creixements que ha
experimentat el Nucli Antic han estat condicionats
per la posició relativa a les diferents vies de
comunicació com són: la Via Augusta (que donarà
pas a l’antiga carretera de Barcelona) i les dos
línies de ferrocarril. Així les primeres extensions es
produeixen d’una banda cap al nord, donant lloc al
barri de Sant Claudi i d’altra banda a l’espai entre
les dos linies ferroviàries -amb tipologia de ciutat
més industrial- donant continuïtat al teixit existent
en paral·lel a la carretera de Barcelona (origen del
barri dels Hostalets).
En els anys 60 s’assenta la indústria Cointra donant
lloc al barri i habitatges Cointra, experimentat la
consolidació dels barris Hostalets i Sant Claudi.
Els últims creixements, i també els més expansius,
es produeixen en els anys previs a la crisi donant
lloc a la zona industrial Campo Aníbal, al sector
Santigons, colindant amb el Nucli Antic i una gran
zona urbanitzada pero no consolidades com és el
sector la Murta
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de 15

Distribució de les dotacions
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I.04.C Dotacions

minuts a peu

En el Nucli Antic trobem els següents equipaments:
l’Ajuntament, l’Església dels Sants Joans, el Sindicat
Agrícola i, encara que queden fora de la delimitació
estricta de Nucli Antic, el mercat municipal i les
dependències de Benestar Social a l’antiga estació
de tren. La resta d’equipaments que es situen a
l’exterior del Nucli Antic són:
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-Equipament sanitari: el Centre de Salut del
Caminàs es troba a una distància a peu entre 8 i
11 minuts del Nucli Antic (depenent del punt de
referència que es pren).
-Equipaments educatius: el Col·legi públic Bisbe
Hervàs en el Barri de Sant Claudi (entre 5 i 12 minuts
a peu) l’escola infantil La Milotxa en l’Av. Molí de
Vent (entre 5 i 15 minuts) i l’IES Puçol (entre 15 i 20
minuts a peu).
-Equipaments esportius: al camp de futbol més
pròxim la distància és d’entre 5 i 10 minuts a peu
mentre que al poliesportiu entre 12 i 22 minuts.
-Equipaments culturals: l’espai Jove es troba a uns
5-10 minuts a peu, la barraca entre 7 i 12 minuts i la
Casa de la Cultura entre 5 i 15 minuts a peu.
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Plànol d’espais lliures públics vs espais construïts del Nucli Antic

I.04.D Espai públic i zones verdes
a) Espai públic
Els espais públics lliures del Nucli Antic es cenyeixen
quasi per complet a la trama de carrers rectilinis
que el formen, a la què es suma la plaça de Sant
Joan de Ribera i l’espai lliure a l’est de l’Ajuntament
que s’utilitza com aparcament.
Altres espais lliures limítrofs a la delimitació de
Nucli Antic que podem trobar són: el xicotet parc
del carrer Escorxador, el Passeig de la Constitució,
davant de l’antiga estació de tren, la Plaça del País
Valencià, la zona verda a l’exterior de la muralla
i els parc adjacents al Caminàs que pertanyen al
sector Santigons.

Superfície del Nucli Antic: 144.893 m2
Superfície lliure d’espai públic: 27.857 m2
Superfície ocupada: 117.036 m2
La ocupació del sòl és del 80,77%
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Plànol de zones verdes que dicta el PGOU properes al Nucli Antic

b) Zones verdes
El Nucli Antic és clarament deficitari de zones
verdes, són pràcticament inexistents, a penes
podem trobar poc d’arbrat en la plaça de Sant
Joan de Ribera i tampoc existeix arbrat lineal en
els carrers.
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Si ens fixem en les zones limítrofs es poden
considerar: el xicotet jardí situat al carrer
Escorxador, el Passeig de la Constitució i la Plaça
del País Valencià que en realitat es tracta d’una
plaça dura amb arbrat al perímetre.
A més a més, al Pla General d’Ordenació Urbana
està classificada com a zona verda la parcel·la
lliure emmurallada de l’antic jardí botànic de Puçol.
En l’actualitat aquesta s’utilitza com a magatzem
municipal, pel que a efectes pràctics no es pot
considerar com a zona verda.
A nivell quantitatiu, el Nucli Antic, amb 1500 m2 de
zona verda es troba molt lluny dels estàndards que
recomana la OMS d’entre 10 i 15 m2 de zona verda
per habitant.
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verda per habitant
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1 BIC,10 BRLs i 27
edificis catalogats

>

Edificacions catalogades pel Pla General

I.04.E Patrimoni

A l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià
es troben inventariats els següents béns del Nucli
Antic:
-Béns d’Interés Cultural: Torre Medieval del carrer
la torreta
-Béns de Rellevància Local: l’Església dels Sants
Joans i 9 retaules ceràmics (dels 10 inventariats al
municipi).
A més a més, al catàleg del Pla General es recullen
fins a 27 edificis: vivendes històriques rellevants
de les tipologies que podem trobar en el Nucli
Antic de Puçol, el sindicat agrícola (equipament
de gestió privada), l’antiga Casa Social del Carrer
dels Horts (equipament privat en venda) i un
magatzem situat al carrer 9 d’Octubre. En total les
edificacions catalogades representen el 3,1 % del
total de les existents al Nucli Antic.
Tot i paréixer suficient, és necessari posar més
atenció en el patrimoni immoble ja que com
s’ha pogut comprovar una de les edificacions
catalogades ha estat enderrocada recentment
(vivenda al carrer Sant Joan núm.40).
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Plànol de vivendes unifamiliars i plurifamiliars
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I.04.F Parc edificat

Elaboració pròpia segons treball de camp

a) Tipologies de vivenda en el Nucli Antic
En primer lloc s’ha distingit entre edificacions
unifamiliars i plurifamiliars. Pensar en Nucli Antic
sol ser sinònim de pensar en vivenda unifamiliar
però en realitat el 10% del parcel·lari està edificat
amb vivendes plurifamiliars, (tant en vivendes
contemporànies com històriques).

>
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Cal tenir en compte aquesta dada per als resultats
dels següents anàlisi dels parc edificat ja que per
a les conclusions extretes no es podrà traslladar
directament l’equivalència d’una parcel·la a una
vivenda.

Relació entre tamany de parcel·la i tipologia de vivenda
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10% de les parcel·les amb
vivenda plurifamiliar

I. ANÀLISI

59

>

b) Tipologies d’edificis en el Nucli antic

Esquema de les tipologies que es corresponen amb la Casa de Poble

Basat en la classificació realitzada en el PRICAP en
2001, sobre allò que s’entén per la Casa de Poble,
s’ha ampliat per tal d’arreplegar les tipologies de
construcció més recent. S’ha establert la següent
classificació:
•
•
•
tipologia 1.1

tipologia 1

tipologia 2

•

•

>

Detall de les diverses tipologies del Nucli Antic

•
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Tipologia 1: Habitatge d’agricultor
Tipologia 1.1: Variació de l’habitatge bàsic
d’agricultor. amb noves funcions.
Tipologia 2: la Casa Senyorial. D’ús
exclusivament residencial sorgeix a principis
del s XX.
Tipologia 3: Vivenda contemporània. Entre els
anys 50 i 60 s’abandonen els modes i materials
de construcció tradicional i apareixen noves
necessitats en el programa d’usos pel que
s’introdueix una nova tipologia d’habitatge.
Cotxera: en alguns casos després de
l’enderrocament de l’habitatge es “construeix”
un cos no habitable que s’utilitza per a guardar
el cotxe i d’emmagatzematge.
Edificacions
singulars:
comprenen
equipaments, magatzems i vivendes que no
és possible emmarcar en cap de les tipologies
anteriors.
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Mapejat de la tipologia d’edificis
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En termes generals, el 50% de les edificacions
de Nucli Antic es correspon amb tipologies
tradicionals. L’alt grau de substitució pot ser degut
a la falta d’adaptació de la Casa de Poble al mode
de vida actual o als modes més “econòmics” de
construir vivendes de nova planta.

Elaboració pròpia segons treball de camp

Aquesta progressiva substitució implica la pèrdua
de la qualitat perceptiva del paisatge urbà del
Nucli Antic, com un mosaic del què es van perdent
les tessel·les que el composen.
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50% d’edificacions del Nucli
Antic de tipologia tradicional
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Percentatge del nombre de vivendes per tipologia
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c) Habitatges buits
El nombre d’habitatges buits al Nucli Antic és
reflex -i en part conseqüència- de la tendència
demogràfica en què es troba immers: la progressiva
despoblació sense relleu generacional.

Percentatge de vivenda unifamiliar buida segons el

>

tamany de parcel·la. Elaboració pròpia amb base de
dades de Padró municipal de Puçol (2017)

La base de dades per a realitzar el recompte i
mapejat de vivendes buides ha sigut proporcionat
pel Padró Municipal pel que poden que existir
variacions en el nombre real de vivendes buides ja
que no totes consten a aquest registre. Per aquest
motiu tant el plànol de vivenda buida com les dades
aportades tenen un caràcter més bé perceptiu.

Estudiant la distribució de vivenda buida en
comparació al tamany de parcel·la, el nombre
de vivendes buides és sensiblement menor a les
parcel·les de major tamany. Aquesta proporció
augmenta conforme decreix la superfície de
parcel·la.

Com es pot observar la proporció de vivenda
buida és més elevada en Nucli Antic comparada
tant amb Puçol com amb la C.V.; però menor que
la que es correspon amb zones de platja.
Distribució del tipus de vivenda % Font: Cens 2011 INE

>
Vivenda principal
Vivenda secundària
Vivenda buida
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Secció Censal 2
(Nucli Antic)

Puçol

Platja

Comunitat
Valenciana

74,26%

79,34%

70,91%

63,10%

2,21%

2,80%

1,81%

20,80%

23,53%

17,86%

27,28%

16,10%
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Elaboració pròpia amb dades del padró municipal de Puçol (2017)

No obstant, al Nucli Antic de Puçol, la presència de
vivenda buida no implica -de moment- la degradació
física del barri. Encara que estiguen deshabitades
les vivendes es mantenen mínimament, pagant-se
els serveis bàsics de llum i aigua.
Aquest fet denota un component de lligams
sentimentals amb el que sol ser la “casa de la
família” existint una consciència col·lectiva de que
el Nucli Antic és quelcom valuós.
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Plànol de vivendes buides completa o parcialment
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Exemple d’habitatge buit però amb manteniment mínim
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Situació dels solars existents

d) Solars

Elaboració pròpia amb dades de cadastre

En el Nucli Antic de Puçol la presència de solars
és mínima. En concret s’han detectat 18 parcel·les
que es poden classificar com solar, nombre que
representa el 2,33% del parcel·lari total.
La distribució dels solars en la trama és heterogènia,
si bé és cert que hi ha una major concentració en
les proximitats del Caminàs -el 50% es troben en el
carrer Sant Antoni-.
A més a més allà on hi ha un solar es busca minimitzar
l’impacte visual d’aquest amb tancaments lleugers
de canyís.
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Any de construcció
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e) Edat de les construccions

Elaboració pròpia amb dades de cadastre

En el Nucli Antic el 21% construccions són
posteriors a 1975, això implica que 4/5 parts tenen
més de 40 anys.
Es poden distingir dos situacions clares
d’envelliment: d’una banda edificis de tipologia
històrica que necessiten d’actualització per
natural envelliment i no complixen criteris bàsics
d’accessibilitat i estalvi energètic; i d’altra banda
edificis que tot i haver estat construïts en els anys
60-70, tampoc acompleixen els criteris bàsics.
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79% edificacions
anteriors a 1975

>

I. ANÀLISI

Distribució de l’any de construcció de les edificacions
del Nucli Antic
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Vivendes renovades en el període 1975-2018

f) Renovació de la construcció

Elaboració pròpia amb dades de cadastre

En el següent plànol s’arrepleguen les renovacions
realitzades en Nucli Antic (segons cadastre). Com
es pot comprovar el grau de renovació és mínim: a
penes 36 edificacions en més de 40 anys.
Si prenem com a edificacions en bon estat
(d’una manera teòrica): aquelles construïdes
posteriorment als anys 80 o amb renovacions de
menys de 25 anys trobem que al Nucli Antic només
el 26,16 % compleixen aquesta condició.
Hi ha doncs una necessitat real d’actualitzar el parc
edificat donat que, almenys de manera teòrica, el
73,87 % de les edificacions tenen més de 40 anys i
no s’han renovat en els últims 25.
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Elaboració pròpia amb dades de cadastre

El parcel·lari del Nucli Antic de Puçol és bastant
homogeni: Dos terços del parcel·lari tenen un
tamany de parcel·la mitjà (entre 60 i 150 m2) i
menys del 15% es troben en els extrems inferior
(<60 m2) o superior (>250 m2).

>
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Entre les parcel·les de menys de 60 m2 trobem
que moltes són adjacents entre elles, pel que és
fàcil imaginar que les seues reduïdes dimensions
són fruit dels processos d’herències. Aquestes
parcel·les, acompanyades de processos socials de
degradació, són susceptibles de convertir-se en
infravivenda.

Distribució del tamany de les parcel·les de Nucli Antic
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Parcel·lari classificat segons tamany de parcel·la
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g) Grandària de les parcel·les

I. ANÀLISI

67

>

Altures d’edificació en el Nucli Antic

h) Altura de construcció

Elaboració pròpia amb dades de cadastre

Per al Nucli Antic de Puçol el paràmetre d’altura
de construcció no es sinònim de diferenciació en
la trama segons tipologia o antiguitat. El que si
ens aporta es informació sobre la homogeneïtat i
el respecte a la xicoteta escala d’aquest barri tot i
les substitucions amb arquitectura contemporània.
Predominen en primer lloc les construccions de
planta baixa més una altura i en segon lloc les que
sumen dos plantes a la baixa. El percentatge de
construccions de més de tres plantes és mínim.
Prestant atenció a la densitat de les construccions,
s’observa que no existeixen gran patis interiors en
les illes construïdes; pel que queden descartades
possibles operacions d’apertura de patis interiors
o conversió en zones verdes per al servei del barri.
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Elaboració pròpia segons treball de camp

El mercat immobiliari al Nucli Antic no destaca
especialment per la seua vitalitat, més bé al
contrari. Tot i haver un bon nombre de vivendes
deshabitades, no es solen posar en venda ni en
lloguer. Aquest fet es deu en gran part als lligams
sentimentals que mantenen els propietaris amb el
que sol ser la Casa del Poble.
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D’altra banda, la percepció dels habitants de
Puçol és que comparativament amb la resta
de del municipi, les vivendes de Nucli Antic
ixen al mercat amb preus molt elevats degut a
l’empremta d’estatus social elevat que implicava
tradicionalment tindre una vivenda al Nucli Antic.
En total s’han comptabilitzat els següents cartells
informatius de la venda o lloguer de la propietat
per a:
• Vivendes unifamiliars en venda: 24
• Vivendes en plurifamiliars en venda: 2
• Vivendes en lloguer: 0
• Solars en venda: 4
• Baixos en venda: 2
• Baixos en lloguer: 4
• Edificis singulars en venda: 1
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Mapejat de les propietats en el mercat immobiliari

>

i) Situació del mercat immobiliari
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>

Localització dels contenidor de recollida de residus

I.04.G Serveis urbans
a) Recollida de residus
La ubicació dels contenidors de residus genera
friccions entre el veïnat: les males olors i el soroll
són conseqüències de tindre el contenidor a la
porta de casa. Per això gran part dels contenidors
es reubicaven al voltant de vivendes deshabitades
o s’han tret completament fora del nucli antic.
Es recomana repensar el model de recollida de
residus així com els horaris més adients per fer-ho.

b) Il·luminació
Actualment les làmpades instal·lades són de vapor
de sodi però en els pròxims mesos està prevista
la substitució a làmpades LED. Aquesta acció
millorarà l’eficiència energètica del Nucli Antic.
70
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I.05. Conclusions de l’anàlisi
1. Anàlisi sociodemogràfic

En 15 anys el Nucli Antic ha perdut el 27% d’habitants mentre que en el conjunt municipal ha augmentat un 31%
La població del Nucli Antic representa un 7,84 % de la població total de Puçol.
Al Nucli Antic resideixen una major proporció de dones (54,45%) que homes.
El creixement vegetatiu de Puçol i del Nucli Antic és positiu (major nombre de naixements que de defuncions)
però es troba en clar descens.
La pèrdua de població es deu a moviments migratoris de residents del Nucli Antic cap a altres barris.
L’edat mitjana al Nucli Antic és de 49,45 anys, quasi 10 anys més que al conjunt municipal (40,98 anys).
El grau d’envelliment que presenta el Nucli Antic és molt alt (24,8% major de 65 anys) però ha descendit 4,5
punts en els últims 15 anys gràcies a un lleuger increment de la proporció del segment de població més jove (14,1
% menors de 16 anys).
Elevat índex de dependència demogràfica conseqüència de l’elevat grau d’envelliment del Nucli Antic.
Perdura la població autòctona tot i que la taxa de persones d’origen estranger mostra una tendència en
augment (però no és destacable comparada amb nivells supramunicipals).
L’estructura familiar mitjana del Nucli Antic és de 3 persones/llar (en 15 anys era de 2,56 persones/llar).
Baixa presència de teixit associatiu vinculat amb el Nucli Antic.

2. Anàlisi econòmic

Baixa activitat comercial al Nucli Antic (menys del 10% de total del municipi) i en evolució decreixent.
Dificultat d’implantar comerç al Nucli Antic per la tipologia d’habitatges: 20 baixos comercials en ús. i 25 tancats.
Les activitats de serveis com les perruqueries i les assessories o consultories són les úniques que es mantenen
en nombre o inclús han augmentat al Nucli Antic.
Mercat municipal amb escassa influència, descens en nombre de parades i compradors en els últims anys..
El mercat ambulant del Nucli Antic ha decrescut notablement en favor del que es celebra als Hostalets.
Elevada terciarització al conjunt del municipi.
Descens de la renda familiar disponible en Puçol (15.437 euros en 2010 a 14.751 euros en 2013), però sempre per
damunt de la mitjana comarcal de l’Horta Nord.
Proporció de membres aturats o inactius en la llar és menor al Nucli Antic (45,5%) que a la resta de Puçol
(49,3%)
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3. Anàlisi de moblitat

Aïllament del Nucli Antic per les vies del ferrocarril i el Caminàs (percepció propera a propera a la d’una via ràpida).
El carrer Sant Joan és l’unic de direcció est-oest en continuïtat amb la resta del municipi.
Model de mobilitat incompatible amb la trama urbana.
Índex de motorització superior al Nucli Antic (49,21 turismesx100hab. front a 46,74 de Puçol).
Aparcament permés de manera generalitzada al Nucli Antic, impossibilitant el pas per la vorera dels vianants.
Només l’11% de les parcel·les compten amb gual.
Necessitat de millora integral en l’àmbit de l’accessibilitat al Nucli Antic.
Incompatibilitat entre l’eliminació de barreres arquitectòniques amb el trànsit rodat.

4. Anàlisi urbà

Pocs equipaments localitzats al Nucli Antic però la resta es troben a menys de 15 minuts a peu.
Espais lliures mínims. Ocupació de la edificació representa el 80,77% del sòl total del Nucli Antic
Menys 1m2 de zona verda per habitant, arbrat als carrers inexistent i parc del Jardí botànic no desenvolupat.
3,1% de les edificacions del Nucli Antic es troben catalogades pel PGOU.
El 10% de les parcel·les están edificades amb vivendes de tipus plurifamiliar.
Alt grau de substitució de construccions tradicionals: El 50% de les edificacions del Nucli Antic pertanyen a
tipologies tradicionals. Comporta unna pèrdua de la qualitat perceptiva del paisatge urbà del Nucli Antic.
Alta proporció d’habitatges buits, distribució homogenia per tot el Nucli Antic.
Escassa presència de solars.
El 79% de les edificacions tenen més de 40 anys.
Grau de renovació de les edificacions mínim: més del 70% presenten una necessitat de renovació teòrica.
L’11% de les parcel·les tenen menys de 60m2 pel que són susceptibles de convertir-se en infravivendes.
L’actual model de recollida de residus genera friccions entre el veïnat.
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II.01. Diagnosi participada

•
•

Àmbits d’actuació, que al seu torn han donat
lloc a una sèrie d’objectius i línies d’actuació
Propostes concretes de millora del Nucli Antic

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alliberament de l’espai públic de vehicles
privats. 6,45/10
Millora de l’accessibilitat i l’estat dels carrers.
6,43/10
Millora de la circulació viària. 6,30/10
Millora de les dotacions del barri. 5,83/10
Millora de la qualitat urbana. 5,47/10
Reactivació econòmica 4,98/10
Millora de les atencions a la gent gran. 4,85/10
Foment de l’arribada de nous habitants.
4,55/10
Millora de les connexions amb la resta de barris.
4,49/10
Nous instruments de planejament urbà. 3,64/10
Foment del turisme. 3,58/10
Potenciació de la participació en la vida pública
del barri. 2,84/10

Es poden consultar els resultats de la priorització
d’àmbits així com la metodologia emprada a
l’apartat III. Participació.
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Esquema de continguts del Pla d’Acció

Diagnosi
4 Objectius
12 àmbits
d’actuació

Estratègics
priorització

6 Línies
d’Actuació

+
35 propostes
inputs

valoració

16 Propostes

>

A partir de la diagnosi, elaborada amb la
participació ciutadana (enquestes i jornades amb
diferents sectors), s’han extret:

1.

>

El quadre de diagnosi, que es pot veure en la
pàgina següent, divideix els trets característics de
la situació del Nucli Antic en aspectes positius i
negatius, important per a donar imatge global de
la situació .

Els àmbits d’actuació que s’han extret en la
diagnosi participada per ordre de prioritat són:

>

El punt de partida per a realitzar el Pla d’Acció
per a la Revitalització Integral del Nucli Antic de
Puçol ha estat la diagnosi participada. Aquesta
ferramenta permet condensar la visió tècnica de
l’anàlisi i la percepció conjunta de la ciutadania
(veïnat del Nucli Antic, veïnat de la resta de Puçol,
representants polítics i tècnics municipals).
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Aspectes Positius

Aspectes Negatius

Urbanisme

Habitatge

•
•
•
•
•
•

•

Bon estat de conservació general
Paisatge urbà històric. Entorn, trama urbana
Espai urbà de qualitat
Carrers empedrats
Passeig Constitució com a zona verda i d’estada
Carrers nets.

•
•

Arquitectura
•
•
•
•
•
Resultats de la diagnosi participada

>

•
•
•

Patrimoni arquitectònic d’alt valor (església,
muralla, habitatges)
Majoria d’habitatges de tipus unifamiliar
Edificis singulars
Façanes històriques
Tipologia edificatòria ben conservada

•

•

Poca rehabilitació, falta de conservació dels
habitatges.
Alt cost de la rehabilitació
Alta valoració cadastral dels immobles
No existeixen ajudes ni subvencions per a la
rehabilitació
Gran nombre d’habitatges buits
Plagues com rates i termites provinents dels
habitatges buits
Poca adaptació dels habitatges de nova planta
a les característiques del Nucli Antic (pèrdua
del paisatge urbà de Nucli Antic)
Substitució d’edificacions tradicionals per
solucions actuals de pitjor qualitat

Societat

Patrimoni

•
•
•
•
•
•
•

•

Patrimoni cultural
Identitat
Tranquil·litat
Bona convivència
Relacions veïnals properes
Alta qualitat de vida
Seguretat, absència de vandalisme i criminalitat

•
•

Falta de posada en valor dels elements d’interés
patrimonial
Major complexitat per a obtindre llicències
urbanístiques degut a proteccions.
Falta de coneixement sobre el Nucli Antic a la
resta de la població de Puçol

Mercat immobiliari
Ordenació viària i trànsit

•

•
•
•

Espai públic i zones verdes

Bona comunicació amb la resta de Puçol
Poc tràfic rodat en alguns carrers.
Pel seu tamany és fàcil de recórrer

Comerç
•
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Oportunitat per guiar la futura oferta comercial
i plantejar solucions innovadores

•
•
•
•

Preus excessivament alts

Manca de zones verdes
Falta de manteniment
Barrera física del tren
Manca de barreres acústiques a les vies
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Aspectes Negatius

Aspectes Negatius

Dotacions i serveis urbans

Serveis i comerç

•
•
•
•

•
•
•
•

Accessibilitat, voreres i carrers
•
•
•
•
•
•
•

Inexistència de carrers per a vianants
Voreres estretes
Esglaó alt a les voreres
Rastells alts
Materialitat inadequada (s’esvara quan plou)
Inaccessibilitat general per a persones amb
mobilitat reduïda
Mal estat dels paviments de voreres i calçades

•
•
•

Política i Societat
•
•
•
•

Aparcament i mobilitat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circulació de vehicles conflictiva: tràfic rodat
excessiu en alguns carrers
Excés de velocitat
Difícil accés al Nucli Antic tant per a vehicles
com per a vianants
No es respecta l’accés per a veïns
Dificultat de circulació pels sentits dels carrers
Manca d’aparcament
Vehicles aparcats sobre les voreres
Dualitat aparcament - peatonalització
Difícil accés per a vehicles d’emergència

Manca de comerços i serveis
Manca de zones de càrrega i descàrrega
Apertura limitada del mercat municipal
Manca d’inversions per a la creació de nous
comerços
Manca d’atractiu turístic
Tancament de sucursals bancàries
Pèrdua de rellevància dintre de l’àmbit
municipal

•
•
•
•

Despoblament
Envelliment de la població
Baix nivell associatiu
Poques activitats socials o amb escassa
repercussió en el Nucli Antic (processó)
Privació de la lliure mobilitat en els dies de bous
Escasa atenció política
Manca generalitzada d’inversions
Habitatges buits

>

Manca d’equipaments i serveis
Queixes per la neteja dels carrers
Carrers de secció estreta
Poca il·luminació

Resultats de la diagnosi participada

Residus
•
•
•
•

Nombre de contenidors de residus i ubicació
deficients
Manca de contenidors per a reciclatge
Dificultat d’ús dels contenidors de residus per
a la gent gran
Servei de recollida deficient
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II.02. Visió estratègica :
objectius i línies d’actuació
Els temps d’execució i caràcter integral que
comporta la revitalització del Nucli Antic fan
necessària una visió estratègica a mig-llarg termini
i fixar els conceptes sobre què es planifica la ciutat.
Mitjançant els objectius es determina el model
de ciutat a aconseguir, la visió estratègica.
Aquests constitueixen els fonaments teòrics i són
transversals a les línies d’actuació i propostes.

Estructura conceptual del Pla d’Acció

>

Objectiu 1

Obtinguts a través de la priorització dels àmbits
d’actuació són suficientment amplis per a poder
aplicar-se no sols al Nucli Antic si no també a bona
part del nucli urbà. Amb aquest Pla de Revitalització
s’obri la possibilitat de fer del Nucli Antic un
exemple i model a seguir per al desenvolupament
de la resta de la ciutat.

LÍNIA D’ACTUACIÓ 1
LÍNIA D’ACTUACIÓ 2
LÍNIA D’ACTUACIÓ 3

Objectiu 2
LÍNIA D’ACTUACIÓ 4

Objectiu 3

LÍNIA D’ACTUACIÓ 5

LÍNIA D’ACTUACIÓ 6

Objectiu 4
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Proposta 2
Proposta 5
Proposta 4
Proposta
Proposta
Proposta
Proposta
Proposta

1
7
11
13
8

Proposta 9
Proposta 10
Proposta 12
Mesura tècnica 1
Proposta 3
Proposta 6
Mesura tècnica 2
Mesura tècnica 3
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Objectiu 3: Nucli Antic actiu

L’entorn en què vivim és en gran mesura
responsable del benestar i la convivència dels seus
habitants, sent l’espai públic el lloc per excel·lència
per a socialització i l’intercanvi. Cal fomentar
la mobilitat blana i la vida a l’espai públic com a
facilitadors de les relacions de proximitat als barris.
Aquest objectiu
comporta el treball en les
següents àrees: l’accessibilitat universal, la qualitat
de l’espai públic, la reducció de vehicles a l’espai
públic i l’augment d’espais verds.

L’activació de la vida al Nucli Antic passa per
incorporar l’autosuficiència per tal de cobrir les
necessitats bàsiques del veïnat: serveis, activitats,
equipaments, comerç de proximitat, comerç
tradicional i diversitat d’usos. Fer del Nucli Antic
una àrea completament funcional pot arribar a
significar que aquest exercisca de pol d’atracció
per a la resta del municipi.

Objectiu 2: Nucli Antic cuidador

Objectiu 4: Nucli Antic identitari

Una de les principals motivacions d’aquest
document és aconseguir
l’atracció de nous
habitants per tal de combatre l’envelliment, així
com la conservació del veïnat existent. En aquest
context és primordial posar les persones en el
centre d’atenció actuant des de l’habitatge, i
l’assistència, especialment per a la gent gran i
fomentant la intergeneracionalitat.

Aquest objectiu pretén reforçar la identitat
tan marcada del barri, treballant els seus trets
característics tant físics com socials: paisatge
urbà (a través d’ordenances estètiques), patrimoni
històric i cultural (a través d’associacions veïnals,
festes, etc.). Altre aspecte que es beneficia
del reforç identitari és l’oferta turística basada
en valors locals, ja que si aconseguim la ciutat
desitjada i estimada, aquesta també serà la ciutat
que volen visitar.
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>

Objectiu 1: Nucli Antic amable

Esquema de continguts del Pla d’Acció

Diagnosi
4 Objectius
12 àmbits
d’actuació

Estratègics
priorització

6 Línies
d’actuació
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Gestió: economia,
societat i serveis

>

Visualització de les “capes” de l’estratègia

Les Línies d’Actuació són un pas intermedi entre els
objectius (abstractes) i les propostes (concretes).
Les línies agrupen les propostes del document per
temàtiques (“paquets de propostes”), aportant-los
una visió més integrada.

Infraestructura verda

Les Línies d’Actuació resultants de la priorització
dels àmbits d’actuació són:

Línia d’Actuació 1
Revisió del model de mobilitat.

Línia d’Actuació 2
Millora de l’accessibilitat i l’estat dels carrers.

Línia d’Actuació 3
>

Esquema de continguts del Pla d’Acció

d’actuació

Mobilitat i
accessibilitat

Línia d’Actuació 4

Diagnosi

12 àmbits

Espai públic i Infraestructura Verda

Equipaments de barri
4 Objectius

Línia d’Actuació 5:

Estratègics

Foment de l’activitat econòmica

priorització

6 Línies
d’actuació

Línia d’Actuació 6:
Societat, convivència i serveis
Equipaments
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>

Resum gràfic del Pla d’Acció
Mobilitat
Equipaments
Gestió
Infraestructura verda
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II.03. Propostes de millora
A partir de la diagnosi participada es va realitzar
un primer llistat de 35 propostes de millora per
al Nucli Antic (aquest es pot consultar a l’apartat
III.05.A Enquesta II: Priorització de propostes).
Aquest llistat es va sotmetre a la valoració per part
de la ciutadania per tal de cribar les propostes que
finalment formen part del Pla d’Acció.

Les fitxes contenen la següent informació:
•
•
•
•
•

>

Esquema de continguts del Pla d’Acció

Diagnosi
4 Objectius
12 àmbits
d’actuació

Estratègics
priorització

6 Línies
d’actuació

+
35 propostes
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valoració

18 propostes

De les 35 propostes s’han seleccionat 18: 15
propostes que es troben entre les 17 millor
valorades i 3 més que o bé a la valoració ciutadana
no van estar molt valorades però tècnicament es
consideraven molt oportunes, o que després de la
revisió tècnica s’han incorporat de nou. Aquesta
diferenciació ha donat lloc al que s’ha anomenat:
•
•

Proposta: directament extreta de les propostes
millor valorades a la participació.
Mesura tècnica: propostes modificades o que
no es troben entre les millor valorades.

•

•

Descripció
Objectiu al qual respon
Tipus d’acció: estudi/gestió/acció/construcció
Valoració pública: segons l’enquesta de
valoració de propostes.
Accions prèvies: com estudis, adquisicions o
negociacions amb altres entitats necessàries
per a portar a terme la proposta descrita.
Pressupost aproximat: cal un projecte
d’execució per a poder calcular el pressupost
real però de manera aproximada s’han calculat
els pressupostos segons els mòduls de preus
per a urbanització i construcció de l’Institut
Valencià de l’Edificació.
Informació gràfica

Cada proposta s’ha desenvolupat en una fitxa, a
més en les que s’ha considerat necessari per a la
comprensió de la informació s’adjunta un extra
d’informació gràfica.
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Proposta 1: Creació d’una nova zona verda a
l’antic Jardí Botànic. 97/100

Proposta 10: Sistema de senyalètica per a
elements patrimonials. 82/100

Proposta 2: Gestió de detall de la mobilitat al
Nucli Antic. 92/100

Proposta 11: Adequació de les zones verdes
existents. 82/100

Proposta 3: Millora dels serveis de recollida de
residus (fem i reciclatge). 92/100

Proposta

Proposta 4: Repavimentació de carrers per
facilitar el pas de vianants. 90/100

Proposta 13: Atenuació de l’impacte del soroll
del tren amb pantalles acústiques vegetals. 76/100

Proposta 5: Creació de nous aparcaments i
habilitació dels existents. 85/100

Mesura

Proposta 6: Campanya municipal de difusió

Mesura tècnica 2: Foment de la creació

12: Foment
79/100

a

la

rehabilitació

tècnica

1: Promoció d’activitats
culturals i populars al Nucli Antic 72/100

de les normes de convivència respectuosa veïnal.
83/100

d’estructures d’associació
67/100

Proposta 7: Pla del Nucli Antic per a l’ordenació
de noves dotacions. 83/100

Mesura tècnica 3: Gestió d’un banc de temps
per a l’assistència a gent gran. 89/100

>

d’habitatges.

Llistat de propostes finals per ordre de
puntuació i conformitat tècnica
A l’apartat de participació (III) es detallen
els resultats de l’enquesta de valoració de
propostes.

veïnal al Nucli Antic.

Proposta 8: Activació d’edificis existents públics
amb usos socials. 83/100
Proposta 9: Pla de foment al comerç de
proximitat. 82/100
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Llistat de propostes finals agrupades per
línies d’actuació

>

LA 1 Revisió del model de mobilitat

LA 5 Foment de l’activitat econòmica

Proposta 2: Gestió de detall de la mobilitat al Nucli
Antic

Proposta 9: Pla de foment al comerç de proximitat.

Proposta 5: Creació de nous aparcaments i
habilitació dels existents

LA 2 Accessibilitat i estat dels carrers
Proposta 4: Repavimentació de carrers per facilitar
el pas de vianants

Proposta 10: Sistema de senyalètica per a elements
patrimonials.
Proposta 12: Foment a la rehabilitació d’habitatges
Mesura tècnica 1: Promoció d’activitats culturals i
populars al Nucli Antic

LA 3 Espai públic i infraestructura verda

LA 6 Societat, convivència i serveis

Proposta 1: Creació d’una nova zona verda a l’antic
jardí botànic

Proposta 3: Estudi de possibilitats de millora i
evolució tecnològica de recollida de residus (fem
i reciclatge)

Proposta 7: Pla del Nucli Antic per a l’ordenació de
noves dotacions.
Proposta 11: Adequació de les zones verdes
existents.

Proposta 13: Atenuació de l’impacte del soroll del
tren amb pantalles acústiques vegetals.

LA 4 Equipaments de barri

Proposta 6: Campanya municipal de difusió de les
normes de convivència respectuosa veïnal.
Mesura tècnica 2: Foment de la creació
d’estructures d’associació veïnal al Nucli Antic
Mesura tècnica 3: Gestió d’un banc de temps per
a l’assistència a gent gran.

Proposta 8: Activació d’edificis existents públics
amb usos socials

84

II. PLA D’ACCIÓ

PLA DE REVITALITZACIÓ INTEGRAL DEL CENTRE ANTIC DE PUÇOL

LA.01. Revisió del model de mobilitat
Aquesta línia d’actuació està relacionada amb l’ús
i l’impacte del vehicle privat a l’espai públic. La
morfologia del teixit urbà del Nucli Antic genera
incompatibilitats entre el model d’ús del vehicle
privat, realment intensiu i les necessitats de ls i les
vianants.
Els àmbits d’actuació que tracta són, essencialment,
la millora de la circulació viària i l’alliberament de
l’espai públic de vehicles privats. Com a principi
bàsic les actuacions a escometre partiran de
l’amabilització de l’espai públic, prioritzant al
vianant front als vehicles.
A més a més, en aquest context és fonamental
treballar amb el concepte de la mobilitat de les
atencions: desplaçaments diaris associats amb el
treball de les atencions a persones dependents
(majors, xiquets i altres), incloent les tasques de
la llar.

Proposta 2: Gestió de detall de la
mobilitat al Nucli Antic
La problemàtica relacionada amb la mobilitat al
Nucli Antic és molt diversa: dèficit d’espai per al
vianant, ús massiu de l’espai públic per part del
vehicle privat, encreuaments perillosos, sentits
de circulació de vegades conflictius, etc.
A la participació ciutadana aquest ha sigut un
dels temes que més debat ha suscitat, però
en el que no hi ha una solució aplicable per la
problemàtica en conjunt.
És pertinent, doncs, plantejar un model més
racional de la mobilitat al Nucli Antic adaptant
necessitats del veïnat a la trama urbana del
Nucli Antic.
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Proposta 5: Creació de nous
aparcaments i habilitació dels existents
L’ocupació massiva d’espai públic pel vehicle
privat és un dels problemes més estesos a
les nostres ciutats. Concretament al Nucli
Antic la superfície d’aparcament dels vehicles
representa el 48% de l’espai públic, sabent que
en 2017 el cens de vehicles ascendia a 750 i
que només l’11% de les parcel·les compten amb
gual.
La minimització d’aquest impacte comporta
la creació de nous aparcaments públics
i l’optimització dels existents, així com
l’habilitació de nous aparcament a l’interior de
les edificacions.
La tipologia d’habitatges tradicionals i l’ample
reduït del front de parcel·la, impedeix la creació
de guals de manera generalitzada, per tant és
necessari racionalitzar l’estacionament públic
perquè no siga la sistemàtica ocupació de les
voreres..
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Proposta 2: Gestió de detall de la mobilitat al Nucli Antic

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Estudi

Acció

Donat l’ampli espectre de problemàtiques
relacionades amb la mobilitat al Nucli Antic es
considera oportú realitzar una gestió de detall
d’aquest àmbit. Aquesta gestió de precisió es deu
incloure dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS) de Puçol que s’escometrà en un futur
pròxim. Per a atendre en nucli antic, com a mínim
inclourà els següents punts:

Cuidador

Identitari

Construcció

Gestió

•

Tipus d’acció

Valoració pública
Puntuació:

91/100

Accions prèvies
•
•

Instal·lació d’espills als encreuaments
Treball de consens previs amb veïns carrer a
carrer

•
•

•

Pressupost aproximat

•
•
•

35.000 € (inclòs en la licitació de la revisió del Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible).

•
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Nombre i tipus de desplaçaments que es
realitzen al Nucli Antic
Distribució detallada de guals existents
enregistrats i informals
Connexió del Nucli Antic amb la resta del
municipi: accessos de vehicles i de vianants, els
passos de via etc.
Grau d’utilització dels aparcaments públics de
les zones properes, identificant si és possible la
distància entre aparcament i habitatge
Alternatives de sentits circulatoris
Recorreguts accessibles per a vianants
Determinació del model de mobilitat més apte
(per a vianants, semipeatonal, només per a
residents, superilles, etc.)
Determinació de punts conflictius i resolució

De manera aproximada i amb les dades que s’han
treballat a aquest document es conclou que la
semipeatonalització seria el model més òptim:
•

•

•

El viari interior del Nucli Antic de Puçol té una
capacitat de circulació molt limitada per la
pròpia morfologia d’aquest.
Perceptivament, la circulació de vehicles que
es realitza està protagonitzada pel veïnat o
familiars de residents al Nucli Antic. En cas de
no haver-hi circulació de pas, un model d’accés
restringit no genera un gran impacte en la
reducció de vehicles i a més suposa un cost
elevat.
És necessari conservar el pas de vehicles per
donar servei als habitatges (guals, funcions de
càrrega i descàrrega especialment pel perfil
envellit de la població resident al Nucli Antic).
Pel que en principi es desestimaria l’opció de
peatonalització absoluta.

L’aspecte més rellevant és la restricció o control de
la presència del vehicles estacionats que dificulten
la circulació de vehicles i persones però també la
reducció de la velocitat dels vehicles de pas.
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Carrer Sant Domènec. Pego. Font: google.es/maps

>

>

>

Carrer València. Massanassa. Font: google.es/maps

Carrer Sant Agustí. Tavernes de la Valldigna.
Font: google.es/maps

Exemple de carrer amb distribució asimètrica.

Exemple de carrer amb distribució asimètrica.

Incorpora

(xiprers).

Incorpora arbrat de reduïdes dimensions i mobiliari

Exemple de carrer amb distribució simètrica i

Plataforma única i diferència de paviments entre

arbrat

de

forma

vertical

per seure. Diferència de cota entre l’espai per al

plataforma única. Incorpora pilons per a evitar

l’espai per al cotxe i per a vianants.

cotxe i per a vianants.

l’aparcament. Diferència de paviments entre l’espai
per al cotxe i per al vianant.

La vegetació vertical aporta certa sensació de verd

La incorporació de bancs al llarg del carrer afavoreix

urbà sense perdre la imatge urbana de Nucli Antic.

un ús més variat i intens del Nucli Antic.

A ser possible per al cas de Puçol es recomana
prescindir dels pilons i advocar per unes normes de
respecte veïnal i/o convivència ciutadana.
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Proposta 5: Creació de nous aparcaments i habilitació dels existents

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

85/100

Accions en coordinació
•
•

Semipeatonalització per fases del Nucli Antic
Estudi de detall de la mobilitat del Nucli Antic

Pressupost aproximat

Amb aquesta proposta es pretén fer front a dos
grans problemes relacionats amb l’aparcament
en el Nucli Antic: d’una banda, a l’ocupació de
gran part de l’espai públic per vehicles privats,
que origina problemes importants d’accessibilitat
i estètica urbana; i, per l’altra, a l’aparcament
que es produeix de manera generalitzada sobre
les voreres, amb els consegüents problemes en
mobilitat i accessibilitat.
Com a criteri general, la mètrica del viari (per
baix dels 6,5 metres) impedeix la simultaneïtat de
les funcions de circulació de vehicles, persones i
aparcament amb les condicions d’accessibilitat.
Per aquest motiu, i prioritzant la funció de circulació
front a l’aparcament, s’hauria de reubicar aquest
últim. Aquesta acció però és de tal calat que resulta
necessari preparar una sèrie d’infraestructures que
permeten aconseguir el repte de reduir al mínim
l’aparcament en el Nucli Antic.
En primer lloc, seria necessari abordar la millora
dels aparcaments existents:

•

Reordenació de l’aparcament al sud de la
muralla: existeix una zona verda poc accessible
que caldria reconfigurar de manera que la
superfície enjardinada es resituara contigua a la
muralla i s’ampliara la superfície d’aparcament
al costat de la carretera. D’aquesta manera
s’incrementaria en prop de 40 els vehicles que
es poden acollir. Per l’envergadura de l’actuació
i tenint en compte que “sols” s’incrementen 40
places no es considera urgent.

•

Es considera que es pot fomentar l’ús per part
dels veïns del nucli antic de l’aparcament de
Buero Vallejo, amb una capacitat total per a
prop de 200 cotxes, per part del veïnat del
Nucli Antic (en el còmput s’han considerat 100
places per al veïnat de Santigons i 100 per al
de Nucli Antic).Caldria recordar que, segons
el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, la zona
de Santigons és la que compta amb un major
percentatge
d’aparcament
potencialment
aprofitable, particularment a l’entorn de la
Plaça Manuel Broseta.

Camp de futbol 357.000 € Redona 76.500 €
Total: 433.500 €
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En segon lloc, i de manera complementària, caldria
afrontar la creació de nous espais d’aparcament:
•

Negociar amb el propietari de la parcel·la al sud
de l rodona de Mercé Rodoreda amb Caminàs,
amb una capacitat aproximada de 45 places
d’aparcament.

•

Al nord del camp de futbol, en l’esplanada entre
Mestre Soriano i Rotgeres es podria ampliar
la capacitat d’aparcament reordenant rastells
i marques vials per aparcar en angle files de
bateria a només quatre minuts a peu del Nucli
Antic.

Si considerem una subdivisió del Nucli Antic en
quatre quadrants, així com el total de vehicles
censats en aquest espai, es podria plantejar una
distribució d’aparcament per zones tal com mostra
la següent figura:

Proposta de redistribució
d’aparcaments al Nucli Antic

>
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LA.02. Millora de l’accessibilitat i l’estat dels carrers
Aquesta línia d’actuació està relacionada amb l’ús
de l’espai públic per part dels vianants. El perfil del
veïnat del Nucli Antic fa més que necessari actuar
prioritàriament en aquesta línia, tal com es va
recollir a la participació ciutadana.

Proposta 4: Repavimentació de carrers
per tal d’eliminar irregularitats i
facilitar el pas de vianants

En les operacions que s’emmarquen en aquesta
línia d’actuació es buscarà la realització d’un
disseny inclusiu de l’espai públic, sense obstacles,
amb l’ample adequat perquè totes les persones
puguen circular lliurement. Permetent el fàcil accés
als equipaments i dotacions de barri i incorporant
criteris d’accessibilitat universal i perspectiva de
gènere.

Aquesta proposta naix de dos grans de
problemes detectats pel veïnat: el mal estat
dels paviments que formen l’espai públic que
dificulta la circulació de vianants, així com la
mancança de criteris accessibilitat mínima al
Nucli Antic.
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L’objectiu d’aquesta proposta és la de millorar
d’ús de l’espai públic, potenciar la funció de
circulació de vianants al Nucli Antic.
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Proposta 4: Repavimentació de carrers

Objectius

Descripció
Donada la necessitat de repavimentar part dels carrers

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció

sols en un canvi de materials.

que li confereix al Nucli Antic pel que es recomana

1.

Model de carrer: plataforma única. La resolució

emprar acabats petris, diferenciant clarament l’àrea

dels problemes d’accessibilitat del Nucli Antic i

de pas dels vehicles.

dóna com a resultat la necessitat

de crear una

5.

d’arbrat de port. En cas d’optar per plantacions es
recomana situar estratègicament l’arbrat per tal de
fomentar les visuals més interessants del Nucli Antic

la protecció de les portes de les vivendes davant

i evitar o camuflar les edificacions menys integrades

aigües pluvials.
2.

al teixit històric. Molt més recomanable és l’ús de
jardineres combinant arbres de port reduït, arbustos

Eliminació de l’aparcament. Tal com contempla

i plantes aromàtiques i/o ornamentals. També es

la proposta 6, serà necessari un pla de fases per

Accions prèvies

pot optar per incentivar el verd privat (cossiols)

a la repavimentació de carrers que vaja unit a

fomentant l’estima i la cura de l’espai públic per part

l’eliminació gradual d’aparcament i la construcció

•

Pressupost aproximat
Per a C/Sant Joan, Sant Miquel, La font, Morvedre i
Cavallers 1.205.776 € (incloent instal·lacions urbanes)

del veïnat.

de nous aparcaments públics.
6.
3.

Accessibilitat.
repavimentació

Verd Urbà. L’ample de la secció de carrer així com
l’escena urbana fan desaconsellable el plantat

física entre l’espai per a la circulació vehicular i el de

Valoració pública

Consulta ciutadana i treball amb el veïnat per
coordinar les actuacions de repavimentació per fases
Construcció/Habilitació d’aparcaments

dos

sentiment identitari sobre el valor històric-ambiental

vianants. Els projectes hauran de tenir en compte

•

presenta

i un major soroll pel pas de vehicles. Però hi ha cert

Gestió

90/100

actual

gran transformació de l’espai públic i no quedar-se tan

plataforma única d’ús mixt, eliminant la separació

Puntuació:

L’empedrat

plantejar-se com aquesta acció pot ser l’inici per a una

Acció

Construcció

Materialitat.

problemes: irregularitats que dificulten l’accessibilitat

l’habilitació de recorreguts accessibles per a vianants

Estudi

4.

del Nucli Antic pel mal estat dels paviments, és l’hora de

Els

criteris

són

els

a

seguir

marcats

per
en

Mobiliari urbà. Almenys cada 100 metres de

la

recorregut accessible de vianants se situarà un banc

l’ordre

o àrea de descans, acompanyat preferiblement de

a

vegetació.

ministerial VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual
es desenvolupa el document tècnic de condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a

7.

Participació ciutadana per consensuar les operacions i
identificar les necessitats específiques de la ciutadania.

l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
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Una proposta per a realitzar una priorització dels
carrers a resoldre pot ser la següent:

Fase 1: Carrer Sant Miquel
Places d’aparcament eliminades: 50
Pressupost aproximat: 337.620 €

Fase 2: Carrers La Font, Morvedre-Cavallers
Places d’aparcament eliminades: 36
Pressupost aproximat: 488.240 €

Fase 3: Carrer Sant Joan
Places d’aparcament eliminades: 54
Pressupost aproximat: 607.580 €
Aquestos preus inclourien la renovació de la xarxa
de recollida d’aigües, la red de baixa i mitjana
tensió, l’abastiment d’aigua, distribució de gas,
telecomunicacions, instal·lació de mobiliari urbà i
jardineria

Proposta de repavimentació

>

i creació d’eixos peatonals
que connecten els elements
d’interés del Nucli Antic
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Carrer Sant Miquel
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Carrer Cavallers

Carrer Sant Joan
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LA.03. Espai públic i Infraestructura Verda
Aquesta línia d’actuació té per objecte la
intervenció en la trama urbana per tal de millorar
de la qualitat de l’espai públic. Incorpora el
concepte d’Infraestructura Verda, entesa com la
xarxa que articula espais lliures i zones públiques
més rellevants així com els itineraris que permeten
la seua connexió*.
Una concepció més amable de la vida a les ciutats
passa per la vertebració dels espais de major valor
ambiental, paisatgístic i cultural del territori així
com dels espais públics i les fites conformadores
de la imatge i identitat urbanes.*
Els àmbits d’actuació que s’involucren a aquesta
línia són la millora de la qualitat urbana, la millora
de les dotacions i la redacció de nous instruments
de planejament urbà.

Proposta 1: Creació d’una nova zona
verda a l’antic jardí botànic

La recuperació de l’ús d’aquest recinte històric
com a jardí botànic a més d’aconseguir pal·liar el
dèficit de zones verdes, treballa la valorització
del patrimoni de Puçol. A més a més ja està
contemplat al Pla General d’Ordenació Urbana
de Puçol.

Proposta 11: Adequació de les zones
verdes existents
Les zones verdes que es consideren utilitzables
per part del veïnat del Nucli Antic són la Plaça
Sant Joan de Ribera i els espais lliures “verds” de
Santigons que recauen al Caminàs. En aquests
espais és necessari millorar les condicions
d’accessibilitat, el mobiliari, els possibles usos
que alberguen, així com la vegetació.

Proposta 7: Redacció d’un Pla del
Nucli Antic per a l’ordenació de noves
dotacions

Front la manca de dotacions, la necessitat de
realitzar algun esponjament per tal d’introduir
nous usos, i l’ordenació del paisatge urbà
amb ordenances que tinguen en compte
no sols les edificacions catalogades sinó el
conjunt tipològic del Nucli Antic. La figura de
planejament més idònia és la del Pla Especial.

Proposta 13: Atenuació de l’impacte
del soroll del tren
La problemàtica que generen les vies del tren
en el nucli urbà de Puçol la pateix no sols el
veïnat del Nucli Antic, sinó també tots els
habitatges que es troben en les proximitats de
les vies del ferrocarril. Sorolls, interrupció de la
trama urbana i carrers de límit amb un mur
sense cap tipus d’interés paisatgístic.

*LOTUP Capítol I La infraestructura verda
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Proposta 1: Creació d’una nova zona verda a l’antic jardí botànic

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

97/100

Accions prèvies
•
•

Adquisició o cessió de les parcel·les que no són
de titularitat pública
Projecte d’execució i informe de sostenibilitat
econòmica

Pressupost aproximat
460.075 €

Tenint en compte l’absència de grans espais verds
de qualitat en el Nucli Antic, motivada en bona
mesura per la pròpia idiosincràsia del teixit històric,
l’espai de prop d’una hectàrea que ocupava l’antic
jardí botànic de la ciutat planteja una molt bona
oportunitat per a millorar la infraestructura verda a
escala municipal i supramunicipal amb l’ampliació
de la superfície permeable i la biodiversitat urbana.

En aquest sentit, podria resultar interessant
implementar
estratègies
d’associació
amb
institucions com el Jardí Botànic de la Universitat
de València o altres entitats de l’àmbit agrari que
aporten major sentit i contingut a la proposta.

Es tracta d’una proposta amb una àmplia valoració
en el procés de participació pública. Hauria de
ser escomesa per fases, tenint en compte que la
titularitat de les quatre parcel·les que componen
el conjunt no és de propietat exclusivament
municipal. Al mateix temps, l’engegada d’aquest
espai com a nou espai verd deurà ajustar-se a
criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental,
amb un baix consum d’aigua com a objectiu
principal, que facen viable la proposta.
Un dels aspectes que es considera clau per a l’èxit
d’aquesta proposta passa per compatibilitzar l’ús
i gaudi públic de l’espai amb la recuperació de la
memòria d’aquest antic jardí botànic associat al
desaparegut Palau Arquebisbal.
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Objectius

Accés al Jardí Botànic des del carrer Palau
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Proposta 7: Redacció d’un Pla del Nucli Antic

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Aquest Pla s’haurà d’abordar conjuntament amb la
revisió del PGOU, i haurà de complir dos objectius
bàsics:
•

Tipus d’acció

•
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

83/100

Accions prèvies
•

Testejat d’accions

Pressupost aproximat
35.000 €

ordenació integral de noves dotacions (espai
públic i equipaments)
redacció de noves ordenances amb criteris
d’integració paisatgística per a la lectura
conjunta del Nucli Antic com únic ens. Aquestes
posaran especial atenció a l’eliminació del
cablejat aeri i el soterrament de les instal·lacions
urbanes.

A més a més, la redacció del Pla comportarà un
treball de recuperar la relació entre el Nucli Antic i
el paisatge d’horta al que estava lligat.
Tot i les dificultats que comporta la redacció d’un
Pla s’opta per aquest instrument front a altres
alternatives -com les modificacions puntuals de
pla general o el pla de reforma interior- per tractarse d’un àmbit amb afeccions patrimonials, edificis
catalogats i el caràcter sectorial del propi Nucli
Antic.

La redacció del document sol comportar un
procés llarg, pel que és recomanable combinar la
redacció del document amb accions de testeig,
com a simulacre de les idees que es van treballant
al document en matèria de mobilitat, urbanisme,
economia i societat. Per exemple instal·lacions
artístiques en edificis patrimonials, intervencions
amb verd a espais durs, el canvi de sentit de carrers
o restricció al tràfic amb activitats associades.
Serà imprescindible treballar el Pla en acord amb el
veïnat, amb mecanismes de participació ciutadana
com l’establiment d’un grup motor on el veïnat es
trobe representat i puga fer un seguiment i control
de la redacció i les accions de testeig.

equipaments
paisatge

Nucli
Antic

veïnat
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patrimoni

z.verdes
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Proposta 11: Adequació de les zones verdes existents

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

82/100

Accions prèvies
•

Redacció de projectes d’urbanització

Pressupost aproximat

Encara que es tracte d’espais realment reduïts, les
zones verdes existents en el Nucli Antic i voltants
presenten un cert marge de maniobra per a
convertir-se en espais públics de qualitat, en els
quals l’accessibilitat universal es conjugue amb
la consolidació d’una infraestructura verda que
aporte diversitat i complexitat a l’ecosistema urbà.
En aquest sentit, segurament siga la Plaça Sant
Joan de Ribera la que més possibilitats presenta
per a transformar-se en un espai accessible i
d’una certa qualitat ambiental. Malgrat haverse dut a terme una sèrie d’operacions de millora,
en l’actualitat aquesta plaça encara presenta
problemàtiques relacionades amb la presència
d’itineraris no adaptats, desnivells o mobiliari urbà
insuficient, especialment jocs per xiquets, xiquetes
i majors. Pel que fa a arbrat, la plaça compta
amb la presència de diversos exemplars de gran
port i interés, molts d’ells d’origen autòcton i
representatius de l’ecosistema mediterrani, que
qualsevol intervenció hauria d’enaltir i consolidar.

Al mateix temps, i entenent la proximitat del
barri de Santigons al Nucli Antic, podria resultar
interessant adaptar i incorporar funcionalment
una sèrie d’espais verds situats a aquest barri. Per
a açò seria necessari modificar-los de manera que
es mostren més atractives i accessibles i puguen
acollir així un major nombre d’usos. Aquesta acció
es materialitzaria amb la instal·lació de mobiliari per
seure, jugar, realitzar activitats físiques, eliminant
les bardisses que dificulten la utilització dels espais
arbrats i realitzant un adequat tractament del sòl.

102.870 €
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Proposta 13: Atenuació de l’impacte del soroll del tren amb pantalles acústiques

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

Aquesta proposta té una doble motivació: per un
costat la mitigació del soroll que realitzen els trens
al passar amb pantalles acústiques i d’altra banda
la conformació d’un eix verd al carrer 9 d’Octubre.

La incorporació de matèria vegetal, encara que no
té un alt nivell d’absorció, sí que ajuda al fet que el
soroll s’absorvisca i no es reflectisca, d’altra banda
farà que aquest espai siga més amable i atractiu.

Respecte al soroll, fa uns anys l’empresa gestora va
millorar les vies per tal de reduir les vibracions i els
sorolls que aquestes emetien però no és suficient,
pel que s’ha plantejat la intal·lació de pantalles
acústiques. Aquestes reflecteixen el so cap a
altres llocs pel que és possible que el problema no
desaparega si no que es trasllade a l’altre lloc.

Serà necessari negociar l’actuació amb l’entitat
gestora de les vies del ferrocarril, ja que la
intervenció es realitza en una zona amb afecció
del ferrocarril.
Inicialment l’actuació planteja murs vegetals, ja que
la plantació d’arbrat és difícil per la proximitat de
les vies i podria obligar a tancar el trànsit al carrer.

76/100

Accions prèvies
•

Negociacions amb l’entitat
ferrocarril (ADIF i RENFE)

gestora

del

64.500 € per a la plantació de vegetació arbustiva

>

Pressupost aproximat
Exemple de mur vegetal preformat.
(https://goo.gl/i1yjbq)
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LA.04. Equipaments de barri
Aquesta línia d’actuació està relacionada amb els
àmbits de millora de la qualitat urbana i millora de
les dotacions de barri. Respon a la millora de les
condicions de vida del veïnat del Nucli Antic però
també a la intenció d’atraure nous habitants així
com potenciar la valoració del patrimoni local i una
vida activa al barri.

Proposta 8: Activació d’edificis públics
amb usos socials

Aquesta proposta sorgeix per tal de fer
front a la situació de baixa activitat social i
associacionisme al Nucli Antic. Tot i que al
procés de participació es va reivindicar que
les relacions veïnals són molt bones, però que
necessiten d’un impuls, espais on trobar-se i
relacionar-se.
Aquesta proposta comporta una assignació
pressupostaria i un nivell d’inversió molt menor
que la creació de nous equipaments en edificis
patrimonials, pel que seria recomanable
prioritzar-la.
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Proposta 8: Activació d’edificis públics amb usos socials

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció

Consisteix en l’optimització dels recursos i
infraestructures municipals per tal d’oferir un
major servei al veïnat del Nucli Antic, dinamitzant
la vida social, cultural i associativa del barri.
Els edificis considerats són:

Estudi

Acció

Construcció

Gestió

•

Valoració pública
Puntuació:

83/100

•

Ajuntament: actualment ja és un dels focus
d’activitat del Nucli Antic, cal continuar
dinamitzant-lo.

•

Habitatge del carrer la Font 16: en principi s’anava
a convertir en un museu etnogràfic però donades
les grans transformacions que l’edificació ha patit
seria més recomanable destinar-lo a altre ús, com
per exemple centre de dia per a majors, espai
per a emprenedors o altres, segons demandes
veïnals, o inclús la seua venda per finançar altres
espais de barri.

Accions prèvies
•
•

Estudi de necessitats
Informe de sostenibilitat econòmica

Pressupost aproximat
198.000 € rehabilitació habitatge carrer
La font-Sant Miquel
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El mercat municipal: A més de l’espai de venda
hi ha una sèrie d’espais que serien utilitzables
per a activitats formatives o associatives.
Per l’horari reduït de venda de productes,
la compatibilitat d’usos seria mot fàcil de
plantejar.

•

Sindicat agrícola: tot i no ser un edifici de
titularitat municipal existeix un acord signat
amb l’Ajuntament pel qual aquest realitza
una aportació anual per al manteniment
de l’edifici i a canvi se cedeix la utilització
d’alguns espais. Aquest edifici té capacitat
per absorbir part de la programació cultural
del municipi, descentralitzant el focus cultural
i complementant les funcions que realitza la
Casa de la Cultura.

Cal revisar les condicions d’accessibilitat a
aquests espais per tal d’eliminar les barreres
arquitectòniques de manera que tothom puga
accedir abans de la posada en marxa d’activitats.

Mercat
Sindicat
Habitatge

Ajuntament
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LA.5. Foment de l’activitat econòmica
Aquesta línia d’actuació busca la dinamització
del Nucli Antic des del punt de vista econòmic.
Partint del model de ciutat compacta, el comerç
compleix una funció essencial en la cohesió del
barri i minora la dependència del vehicle privat.
És un dels fonaments per a mantenir la població
resident i aconseguir nous veïns i veïnes.
Els àmbits d’actuació que contempla són:
•
•
•
•

reactivació econòmica-comercial
millora de la qualitat urbana
foment del turisme
foment de l’arribada d’habitants

Proposta 9: Desenvolupament d’un
pla de foment al comerç de proximitat

Proposta 10: Implantació d’un sistema
de senyalètica per a patrimoni

La problemàtica respecte a serveis i comerç
és clara: el notable dèficit és una de les
reivindicacions més destacades
per la
ciutadania. La relocalització de l’oferta
comercial que s’ha efectuat en les darreres
dècades ha deixat el veïnat del Nucli Antic
sense abastiment a les seues proximitats pel
que cal revertir la situació.

Un dels grans potencials del Nucli Antic
és el patrimoni. Tot i que els sondejos no
mostren una aposta per un model de Nucli
Antic més turístic i basat en valors locals, sí
que s’ha valorat positivament la implantació
de senyalística dels elements patrimonials.
Conéixer el patrimoni és el primer pas per a
estimar-lo, així es fomentaria el coneixement
dels i les habitants de Puçol.

Proposta 12: Foment a la rehabilitació
d’habitatges
Els
habitatges
buits
representen
una
problemàtica socio-demogràfica però també
una possible solució per al camp econòmic.
La rehabilitació és un nou nínxol de mercat
que s’està fomentant amb el nou Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021 així com als plans
de regeneració de la Comunitat Valenciana
(ARRU, Renhata, PIP).
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Mesura tècnica 1: Promoció
d’activitats culturals i populars
La sensació de baix dinamisme en la vida del
barri i la pèrdua de rellevància del Nucli Antic
dintre de l’àmbit municipal, tant en el vessant
més comercial, com la d’activitats relacionades
es pot combatre amb la programació
d’activitats d’oci, culturals, així com festes
populars, que es desenvolupen a l’espai públic,
aconseguint revitalitzar el barri, afavorint els
espais d’interacció veïnal.
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Proposta 9: Desenvolupament d’un pla de foment al comerç de proximitat

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

82/100

Accions prèvies
•
•

Eliminació d’algunes places d’aparcament
per reservar espai per a càrrega i descàrrega
Reurbanització del carrer Sant Joan

Pressupost aproximat
15.000 € (però es podria realitzar des de les oficines
tècniques de l’Ajuntament).
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Una de les prioritats en matèria econòmica per al
Nucli Antic és la implantació de comerç i reforç del
teixit comercial existent. Es recomana que el model
comercial estiga basat en l’oferta de producte
local i de proximitat inclús facilitant la venda
d’autoproduccions. A més a més aquest es podria
combinar amb tallers artesans, xicotetes activitats
manufactureres, despatxos professionals, espais
de creació, formació i hostaleria.
Algunes de les possibles accions per a aquest
foment són:
• Cens i gestió dels locals buits
• Ajudes a la implantació de comerços en els
locals buits del Nucli Antic: intermediant amb
propietaris de locals privats tancats per al seu
lloguer i facilitant les gestions administratives.
• Servei tècnic d’assessorament a les necessitats
del comerç del Nucli Antic a través del tècnic/a
municipal de comerç (ajudes, subvencions,
com obrir un comerç, etc.).
• Ajudes a la modernització del comerç del N.A.
• Exempcions fiscals a nous locals comercials
• Creació del premi Emprenem al Nucli Antic
• Pla de suport al comerç de proximitat

•
•
•

Creació de la taula de treball pel comerç
Centre comercial obert.
Promoció al comerç local amb campanyes de
consum, concurs d’aparadors, etc.
• Accions de promoció comercial
• Accions d’animació comercial
• Campanya de fidelització
• Programa educatiu “el comerç i les escoles”, que
fomente el consum responsable, a més a més,
els i les comerciants del barri assistirien a l’escola
perquè l’alumnat conega qui són les persones
que hi estan, ficant cara i entrevistant-les.
Es recomana prèviament eliminar algunes places
d’aparcament per reservar espai per a càrrega i
descàrregai, i a ser possible, la reurbanització per
tal d’ampliar la superfície per al vianant i millorar
l’accessibilitat als comerços.
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Proposta 10: Implantació d’un sistema de senyalètica per a patrimoni

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

82/100

Accions prèvies
•

Recopilació d’informació sobre els elements
amb interés patrimonial

Pressupost aproximat
20.000 €

Aquesta proposta consisteix en la instal·lació
d’un sistema unificat i coherent de senyalística
per a la correcta interpretació del patrimoni
arquitectònic i arqueològic del Nucli Antic. De
manera complementària, i molt recomanable, es
podria escometre la creació de recursos virtuals
de divulgació del patrimoni com aplicacions
de realitat augmentada per a la visualització
d’elements arqueològics, o desapareguts com és
el cas del Palau arquebisbal.
Aquest sistema haurà d’ampliar el nivell de
coneixement dels recursos diferenciant en grups
d’edat o perfils socials.

>

Objectius

Exemple de senyalètica en el centre històric d’Ulm
http://braun-engels.de/

La senyalística a instal·lar es dissenyarà des d’un
enfocament inclusiu complint amb els criteris
d’accessibilitat universal que recull el Decálogo
de Buenas Prácticas en Accesibilidad Turística del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Pel que fa a la visibilitat (materialitat i posició)
els elements de senyalística hauran de ser
reconeixibles fàcilment al mateix temps que
s’integraran respectuosament en el Nucli Antic.
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Proposta 12: Foment a la rehabilitació d’habitatges

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció

Aquesta proposta busca incentivar l’ocupació
d’habitatges buits impulsant la rehabilitació física
de les edificacions. El possible finançament per
aquest pla es realitzarà a través de:
•

Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
•
Puntuació:

79/100

Accions prèvies

Pressupost aproximat
40.000 € per a subvencions de l’IEE

104

II. PLA D’ACCIÓ

•

L’Ajuntament facilitarà informació i registre
descentralitzat dels plans estatal i autonòmic a
través del SIAC de l’Ajuntament.

Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. En
consonància amb els programes 5 (Foment
de la millora de l’eficiència energètica i
sostenibilitat en habitatges), 6 (Foment de
la conservació, de la millora de seguretat
d’utilització i d’accessibilitat en habitatges) i 7
(Foment de la regeneració i renovació urbana
i rural).
Pla Renhata de la Generalitat Valenciana 2018.
Se centra en la reforma de banys, cuines i obres
accessibilitat.
Convenis amb la Generalitat per a la realització
d’accions concretes.

Una de les accions més efectives que es pot
emprendre en l’ambit municipal és la promoció de
la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici
(IEE). Aquest permet tindre una visió més exacta
de l’estat del parc edificat.
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Mesura tècnica 1: Promoció d’activitats culturals i populars

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

72/100

Pressupost aproximat
2.000 €/any

L’objectiu fonamental d’aquesta proposta es basa
en entendre el Nucli Antic no sols com un espai de
gran càrrega simbòlica congelat en el temps, sinó
també com un espai dinàmic carregat de vida. Amb
aquesta finalitat es planteja la realització d’una
sèrie d’activitats i esdeveniments que garantisquen
un cert flux de puçolencs que no resideixen en el
Nucli Antic, així com de població de fora de Puçol,
que puga despertar l’interés per a l’obertura de
nous negocis o el canvi de residència cap a aquest
teixit històric.

L’èxit d’aquesta mesura tècnica es relaciona
d’alguna manera amb la referida al foment de la
creació d’estructures associatives en el Nucli Antic:
aquesta proposta podria ser impulsada pel teixit
associatiu o veïnal del Nucli Antic, fomentant
la gestió veïnal, l’implicació als seus espais i la
corresponsabilitat en la promoció identitaria del
barri.

Entre aquestes activitats i esdeveniments, d’èxit
demostrat en contextos urbans similars, es podria
apostar per l’organització de fires i mercats
d’artesania, comerç, agricultura, gastronomia,
etc; així com per activitats de major contingut
cultural com a cicles de concerts i arts escèniques,
intervencions artístiques o fins i tot per
esdeveniments esportius que es relacionen d’una
o una altra manera amb el mateix escenari urbà.
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LA.06. Societat, convivència i serveis
Aquesta línia d’actuació aglutina propostes que
tenen com a denominador comú la millora de la
convivència i l’atenció centrada en el veïnat.
Tot i que un dels grans punts forts del Nucli Antic és
la bona convivència i la tranquil·litat que hi regna,
des de la participació ciutadana s’ha fet incís en la
necessitat d’actuació en els següents àmbits:
la millora de l’assistència a la gent gran, el foment
de l’arribada de nous i noves habitants i la millora
de la qualitat urbana.
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Proposta 3: Estudi de possibilitats
de millora i evolució tecnològica de
recollida de residus (fem i reciclatge)

Proposta 6: Campanya municipal de
difusió de les normes de convivència
respectuosa veïnal

La gestió dels residus urbans és un dels temes
que genera fricció entre el veïnat per les
incomoditats que comporta (olors, sorolls i
ubicació dels contenidors). Actualment s’han
tret fora del barri molts contenidors i el model
físic dels mateixos és el de la Mancomunitat. A
més a més les opcions de reciclatge de residus
són limitades.

Encara que una de les característiques més
positives del Nucli Antic és la bona convivència,
des de la participació ciutadana s’ha proposat
continuar treballant i enfortint les relacions
veïnals.

Mesura tècnica 2: Foment de la creació
d’estructures d’associó veïnal al Nucli Antic

Mesura tècnica 3: Gestió d’un banc de
temps per a l’assistència a gent gran

De la diagnosi participada s’ha extret que no
hi ha una conflictivitat social notable però si
problemàtiques i reivindicacions comunes,
com per exemple en l’àmbit de l’accessibilitat i
la mobilitat general.

A part de les dificultats pròpies que comporta
l’envelliment, s’hi afigen les condicions
d’aïllament per residir al Nucli Antic. Anar
a comprar o realitzar gestions al banc són
tasques comuns que per als habitants més
grans del Nucli Antic resulten complicades de
realitzar de manera autònoma.
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Proposta 3: Estudi de possibilitats de millora i evolució tecnològica de recollida de
			
residus (fem i reciclatge)
Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

92/100

Accions prèvies
•
•

Acord/Negociació amb l’empresa encarregada
de la gestió de residus urbans
Jornades de formació per al veïnat

Pressupost aproximat
A negociar amb l’empresa adjudicataria

La problemàtica relacionada amb el fem i el
reciclatge al Nucli Antic planteja la necessitat de
reformular el sistema de recollida de residus.

Ademés de treballar-se amb la Mancomunitat,
aquest és un tema que és necessari consensuar
amb el veïnat ja que la gestió dels residus recau
directament en les seues mans.

El sistema de recollida porta a porta i separatiu en
dies alterns presenta diversos avantatges com són:
la millora de la qualitat de vida, especialment per
a majors que no han de desplaçar-se per tirar el
fem, l’augment de recollida de residus reciclables,
la disminució de costos d’abocament i l’augment
dels ingressos per retorn de reciclatge així com la
millora del paisatge urbà.
No obstant, l’inconvenient és el cost i la dificultat
perquè la gent major canvie d’hàbits i separe
selectivament per dies i bosses. Per això proposem
una fase d’observació i vigilància sobre l’evolució
tecnològica conjuntament amb la Mancomunitat,
entitat imprescindible per aconseguir economies
d’escala, ja que algunes teories apunten a un futur
de pagament per generació, altres a un tipus
Optibag o classificació per colors de bossa oficial
i no per contenidor, altres a obligació legal del
biodegradable, etc., i no sabem quina s’imposarà
finalment.
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Proposta 6: Difusió de les normes de convivència respectuosa veïnal

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció

La necessitat de difondre normes per a la
convivència veïnal respectuosa en l’àmbit del Nucli
Antic es fonamenta en dos àmbits problemàtics
com són l’aparcament i el fem que generen tensions
socials. Els temes que es podrien tractar són:
•

Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

83/100

Pressupost aproximat
7.500 €
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•
•
•
•
•
•

Aparcament, mentre que aquest no s’elimine
de les voreres es respectarà la posició de
portes i finestres de les façanes.
Bon ús de guals
Utilització del clàxon en un horari determinat
Establir i respectar els horaris de traure el fem
Evitar sorolls entre les 22 h i les 8 h.
Recollir/netejar els excrements de mascotes
No regar els cossiols dels balcons sense revisar
si passa algú

Les accions que poden articular la difusió de les
normes de convivència són:
•
•
•

Fullets informatius: La carta del bon veí/la
bona veïna, El decàleg del Nucli Antic.
Jornades de convivència i aprenentatge social.
Taula de treball amb agents clau per a la
definició de les normes.

A més a més la difusió es realitzarà mitjançant
campanyes de reforç positiu entre veïnes i veïns.
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Mesura tècnica 2: Foment de la creació d’estructures d’associació veïnal al Nucli Antic

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Puntuació:

67/100

Pressupost aproximat
1.500 €/any
Taxa d’inscripció en el registre d’associacions
40,80 €

Encara que no ha sigut una de les propostes
més valorades, tècnicament s’ha apostat pel
foment a la creació d’estructures associatives i
de representació veïnal per la relació entre el baix
cost econòmic d’implantar la proposta amb l’alt
benefici que hi podria generar.
Al Nucli Antic hi ha certa organització veïnal al
voltant de la celebració de festes populars que
solen realitzar-se per carrers. Partint d’aquesta
llavor es podria donar el pas a la creació d’una
associació de veïnes i veïns de Nucli Antic integrada
pels representants de cada carrer.

Per al cas de l’aplicació del Pla d’Acció del PRICAP
serà relevant la existència de teixit associatiu,
ja que han quedat moltes qüestions obertes a la
negociació amb el veïnat com és la repavimentació
de carrers, el canvi del sistema de recollida
de residus o la creació de nous equipaments.
L’associació podria ser l’element òptim per
tal de canalitzar les necessitats i opinions dels
qui realment resideixen al Nucli Antic així com
propiciar la participació veïnal.

Aquest tipus d’estructures associatives permet la
defensa dels interessos comuns dels i les habitants
del Nucli Antic, la reivindicació de millores
la representació directa i col·laboració amb
l’administració i les institucions prenent un paper
actiu en la regeneració de la ciutat.
A més a més, és un dels fonaments en la millora la
cohesió social, la participació ciutadana en la vida
social i la promoció d’activitats culturals, lúdiques,
esportives, festes, etc.
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Mesura tècnica 3: Gestió d’un banc de temps per a l’assistència a gent gran

Objectius

Descripció

Amable

Actiu

Cuidador

Identitari

Tipus d’acció
Estudi

Acció

Construcció

Gestió

Valoració pública
Proposta no sotmesa
Adaptació. Puntuació:

a valoració
89/100

Accions prèvies
•

Grup motor amb el voluntariat
de Puçol per les persones grans

Pressupost aproximat
1.500 €/any
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pública.

Hui en dia l’Ajuntament realitza tasques
d’assistència per als que més ho necessiten
(higiene, alimentació, mobilitat, feines de la casa)
però no arriba a cobrir les necessitats específiques
del veïnat de Nucli Antic. Donat que no és
possible augmentar l’assignació pressupostaria
del programa d’assistència municipal, i sabent que
ha obtingut una alta valoració a la participació
ciutadana, es proposa fomentar un banc de temps.

L’implementació d’aquesta proposta suposaria
una alternativa econòmica que comptabilitza
valors socials.

El banc de temps és un sistema d’intercanvi
de serveis per temps. La ciutadania intercanvia
habilitats sense emprar diners, únicament
comptabilitzant les hores de servei prestat i rebut.
Aquest sistema fomenta les relacions i l’ajuda
mútua en el veïnat, la reciprocitat, la paritat, és
multilateral i no realitza les demandes de manera
immediata si no quan realment es necessita.

Experiències d’este tipus ja estan funcionant en
municipis com Paterna (Associació de Famílies
Monoparentals). En Quart de Poblet, 2 voluntàries
de l’Associació Impuls fan de coordinadores,
recolzades per l’Ajuntament. Per exemple, una
dona necessita que li pujen els baixos de dos
pantalons i a canvi porta a una persona major en el
seu cotxe a algún lloc, o una dona necessita que li
cuiden els xiquets dos hores i a canvi pot quedar-se
els nets de la veïna altra vesprada. En realitat esta
cadena de favors de confiança ha existit sempre
als pobles, però hui en dia s’ha debilitat, sembla
que les parets de les cases s’hagueren fet més
grosses, i per recuperar la cooperació solidària cal
una gestió activa.

A més a més, l’existència d’un grup de voluntariat
d’ajuda als majors a Puçol (Federación Democrática
de Jubilados y Pensionistas de la UDP de l’Horta
Nord) pot fer molt més fàcil la tasca de gestió i
posada en funcionament del sistema de banc de
temps.

Per al seu desenvolupament es recomana certa
ajuda tècnica per part del personal de benestar
social de l’Ajuntament. Es recomana avaluar la
possibilitat de crear una pàgina web i un sistema
de talonaris per a gestionar la proposta.
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II.04. Cronograma i pressupost de
les actuacions
Important
Degut a la implicació d’agents externs i la
complexitat en la generació dels apartats II.04.B.
Pressupost i anualitats i II.04.C. Possible cofinançament, aquests no es deuran reproduir
parcialment. La seua reproducció es realitzarà
conjuntament amb la resta del document.

El cronograma d’aplicació s’ha realitzat d’una
manera lògica en concordança a les propostes, per
exemple intercalant les fases de repavimentació
amb la creació de nous aparcaments.
Pel que fa al pressupost, els preus reflexats són
orientatius. El càlcul s’ha efectuat mitjançant bases
de dades públiques com l’Institut Valencià de la
Edificació i plecs d’adjudicació d’obres i serveis.

Tota aquesta informació, s’ha d’utilitzar com a guia
per al Govern Municipal ha de responsabilitzar-se
de la recerca, obtenció i justificació de totes les
fonts de finançament que aquí es recomanen i / o
suggereixen durant tot el procés de revitalització
del Nucli Antic de Puçol.

Per a l’estimació de les anualitats proposades
s’ha pres com a referència el Pressupost de
2017. El total de despeses que aquest contempla
suposa un poc menys de 15 milions d’euros però
el capítol d’inversions reals és lleugerament
inferior als 600.000 euros pel que s’ha apostat
per aportacions anuals de l’Ajuntament que no
superen els 160.000 euros, comptant amb la opció
del co-finançament.
Per últim, es realitza un estudi sobre les possibilitats
de finançament per a les propostes que formen el
Pla d’Acció. Es tracta d’un estudi teòric sobre les
fonts de finançament, el cost de les actuacions i la
temporalitat de les mateixes. Cal subratllar que no
hi ha cap compromís per part de les entitats que
s’inclouen en l’estudi i desconeixen completament
aquesta hipòtesi.
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II.04.A. Cronograma global
ANY 1

ANY 2

ANY 3

ANY 4

ANY 5

ANY 6

ANY 7

ANY 8

ANY 9

ANY 10

PROP 1. Creació d’una nova zona verda a l’antic Jardí Botànic
PROP 2. Estudi
mobilitat (PMUS)
PROP 4. Repavimentació

PROP 4

PROP 4

PROP 4

PROP 4

PROP 4

PROP 4

PROP 5. Creació i habilitació aparcaments
PROP 6.
Normes de
convivència

PROP 7. Redacció d’un Pla del Nucli
Antic

PROP 8. Activació d’edifics públics
amb usos socials
PROP 9.
Pla de foment al
comerç
PROP 10. Senyalètica patrimoni
PROP 11.
Adequació
zones verdes
PROP 12 Foment per a la rehabilitació d’habitatges
PROP 13.
Pantalles
vegetals

Mesura tècnica 1. Promoció d’activitats culturals i populars
Mesura tècnica 2. Foment a la creació d’estructures associatives al Nucli Antic
Mesura tècnica 3. Gestió d’un banc de temps per a l’assistència a gent gran
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Inversió total

II.04.B. Pressupost i anualitats
PROP 1. Creació d’una nova zona verda a l’antic Jardí Botànic

460.075 €

PROP 2. Gestió de detall de la mobilitat al Nucli Antic

35.000 €

PROP 3. Estudi de possibilitats de millora i evolució tecnològica de recollida de residus (fem i reciclatge)
PROP 4. Repavimentació de carrers per facilitar el pas de vianants

1.205.776 €

PROP 5. Creació de nous aparcaments i habilitació dels existents

433.500 €

PROP 6. Campanya municipal de difusió de les normes de convivència respectuosa veïnal

7.500 €

PROP 7. Pla del Nucli Antic per al’ordenació de noves dotacions

35.000 €

PROP 8. Activació d’edificis existent públics amb usos socials

198.000 €

PROP 9. Pla de foment al comerç de proximitat

15.000 €

PROP 10. Sistema de senyalètica per a elements patrimonials

20.000 €

PROP 11. Adequació de les zones verdes existents

102.870 €

PROP 12. Foment a la rehabilitació d’habitatges

40.000 €

PROP 13. Atenuació de l’impacte del soroll del tren amb pantalles acústiques vegetals

64.500 €

MT 1. Promoció d’activitats i festes populars al Nucli Antic

20.000 €

MT 2. Foment de la creació d’estructures d’associació veïnal al Nucli Antic

15.000 €

MT 3. Gestió d’un banc de temps per a l’assistència a gent gran

15.000 €
2.667.221 €
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>

Anualitats a aportar per cada proposta
ANY 1

ANY 2

ANY 3

ANY 4

ANY 5

ANY 6

ANY 7

ANY 8

ANY 9

ANY 10

Inversió total

115.018,75 €

115.018,75 €

115.018,75 €

115.018,75 €

460.075 €

PROP 1.

35.000 €

PROP 2.

35.000 €

PROP 3.
197.340 €

197.340 €

116.402 €
178.500 €

178.500 €

141.999 €

141.999 €

184.613 €

149.435 €

76.648 €

76.500 €

7.500 €

1.205.776 €

PROP 4.

433.500 €

PROP 5.

7.500 €

PROP 6.

17.500 €

17.500 €

35.000 €

PROP 7.

99.000 €

99.000 €

198.000 €

PROP 8.

15.000 €

PROP 9.

20.000 €

PROP 10.

102.870 €

PROP 11.

40.000 €

PROP 12.

64.500 €

64.500 €

PROP 13.

15.000 €
10.000 €

10.000 €

102.870 €
10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

20.000 €

MT 1.

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

15.000 €

MT 2.

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

15.000 €

MT 3.

244.840 €

217.340 €

286.370 €

299.902 €

208.000 €

273.499 €

272.017,75€

324.631,75€

279.453,75€

261.166,75 €

2.667.221 €

9,18%

8,15%

10,74%

11,24%

7,80%

10,25%

10,20%

12,17%

10,48%

9,79%

9,18%

17,33%

28,06%

39,31%

47,11%

57,46%

67,56%

79,73%

90,21%

100,00%
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II.04.C. Possible co-finançament
Inversió total

Ajuntament
Puçol

Diputació
València

Generalitat
Valenciana

PROP 1. Creació d’una nova zona verda a l’antic Jardí Botànic

460.075 €

230.037,50€

115.018,75 €

115.018,75 €

PROP 2. Geestió de detall de la mobilitat al Nucli Antic

35.000 €

17.500 €

PROP 4. Repavimentació de carrers per facilitar el pas de vianants

1.205.776 €

602.888 €

602.888 €

PROP 5. Creació de nous aparcaments i habilitació dels existents

433.500 €

216.750 €

216.750 €

7.500 €

7.500 €

PROP 7. Pla del Nucli Antic per a l’ordenació de noves dotacions

35.000 €

35.000 €

PROP 8. Activació d’edificis existent públics amb usos socials

198.000 €

99.000 €

PROP 9. Pla de foment al comerç de proximitat

15.000 €

15.000 €

PROP 10. Sistema de senyalètica per a elements patrimonials

20.000 €

10.000 €

10.000 €

PROP 11. Adequació de les zones verdes existents

102.870 €

51.435 €

25.717,5 €

PROP 12. Foment a la rehabilitació d’habitatges

40.000 €

20.000 €

20.000 €

PROP 13. Atenuació de l’impacte del soroll del tren amb pantalles acústiques vegetals

64.500 €

32.250 €

MT 1. Promoció d’activitats i festes populars al Nucli Antic

20.000 €

10.000 €

MT 2. Foment de la creació d’estructures d’associació veïnal al Nucli Antic

15.000 €

15.000 €

MT 3. Gestió d’un banc de temps per a l’assistència a gent gran

15.000 €

15.000 €

2.667.221 €

1.377.360,50 €

984.156,75 €

230.236,25€

75.467,5€

51,64 %

36,90 %

8,63 %

1,74 %

Fons
europeus

17.500 €

PROP 3. Estudi de possibilitats de millora i evolució tecnològica de recollida de residus

PROP 6. Campanya municipal de difusió de les normes de convivència respectuosa veïnal
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49.500 €

49.500 €

25.717,5 €

32.250 €
10.000 €
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>

Anualitats a aportar per l’Ajuntament segons el co-finançament plantejat
ANY 1

ANY 2

ANY 3

ANY 4

ANY 5

ANY 6

ANY 7

ANY 8

ANY 9

ANY 10

Inversió total

57.509,38 €

57.509,38 €

57.509,38 €

57.509,38 €

460.075 €

PROP 1.

35.000 €

PROP 2.

17.500 €

PROP 3.
98.670 €

98.670 €

58.201 €
89.250 €

89.250 €

70.999,5 €

70.999,5 €

92.306,5 €

74.717,5 €

38.324 €

38.250 €

7.500 €

1.205.776 €

PROP 4.

433.500 €

PROP 5.

7.500 €

PROP 6.

17.500 €

17.500 €

35.000 €

PROP 7.

49.500 €

49.500 €

198.000 €

PROP 8.

15.000 €

PROP 9.

15.000 €

t

5.000 €

20.000 €

PROP 10.

102.870 €

PROP 11.

40.000 €

PROP 12.

32.250 €

64.500 €

PROP 13.

5.000 €

51.435 €
5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

20.000 €

MT 1.

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

15.000 €

MT 2.

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

15.000 €

MT 3.

127.670 €

117.670 €

149.685 €

151.451 €

114.250 €

141.999,5 €

142.508,88€

158.815,88€

141.226,88€

132.083,38€

2.667.221 €

9,27%

8,54%

10,87%

11,00%

8,29%

10,31%

10,35%

11,53%

10,25%

9,59%

9,27%

17,81%

28,68%

39,68%

47,97%

58,28%

68,63%

80,16%

90,41%

100,00%

PLA DE REVITALITZACIÓ INTEGRAL DEL CENTRE ANTIC DE PUÇOL

II. PLA D’ACCIÓ

117

III.05.C Síntesi gràfica: equipaments
Proposta
8:
Activació
d’edificis existent públics
amb activitats socials
Col·legi

P8
Antiga
estació

Mercat

P10
P8

Sindicat
Agrícola

P10

Torreta
Habitatge

P8

Esglèsia

Ajuntament
Antic Jardí
Botànic

Proposta 11: Sistema de
senyalètica per a elements
del patrimoni
Espai jove

Proposta 7: Pla del Nucli
Antic per a l’ordenació de
noves dotacions
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III.05.C Síntesi gràfica: infraestructura verda
Proposta 13: Atenuació
de l’impacte del soroll
del tren amb pantalles
acústiques vegetals
Proposta 11: Adequació de
les zones verdes existents
Proposta 1: Creació d’una
nova zona verda a l’antic
Jardí Botànic

P11

P11

P11

P11

Equipaments
Zones verdes
Eixos amb vegetació
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Ca
ste

lló

>

III.05.C Síntesi gràfica: moblitat

Proposta 2: Estudi de
detall de la mobilitat al
Nucli Antic

P5

Proposta 4: Repavimentació
de carrers per facilitar el
pas de vianants

P5

P4

P4

P4
P5

P5

>

Valè

ncia

València
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sud-M
Ronda

erc

reda
é Rodo

Proposta
5:
Creació
de nous aparcaments i
habilitació dels existents

>

Aparcament
Recorreguts accessibles
per a vianants
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III.05.C Síntesi gràfica: gestió
Mesura tècnica 3: Gestió
d’un banc de temps per a
l’assistència a gent gran

Proposta
12:
Pla
de
foment a la rehabilitació
d’habitatges
Proposta 9: Pla de foment
al comerç de proximitat

Proposta 6: Campanya
municipal de difusió de
les normes de convivència
respectuosa veïnal

Mesura tècnica 2: Foment
de la creació d’estructures
d’associació veïnal al N. A.
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Proposta 3: Millora dels
serveis de recollida de
residus (fem i reciclatge)

Mesura
tècnica
1:
Promoció d’activitats i
festes populars al N. A.
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II.06. Recomanacions per a
l’aplicació del Pla d’Acció
1.

Creació d’un grup de seguiment

En els processos de regeneració urbana com
aquest, és altament recomanable comptar amb
un grup motor per a l’aplicació i seguiment del
Pla d’Acció. Aquest haurà d’estar format per
tècnics municipals dels diferents departaments
implicats, representants de tots els grups polítics
i representants del veïnat de Nucli Antic. Les
funcions que pot desenvolupar són:
• coordinar els diversos agents implicats al
procés.
• revisar i millorar les propostes del Pla d’Acció
• planificar la seua aplicació al llarg del temps
• avaluar l’impacte de les accions que es van
realitzant

2.

Creació d’una oficina tècnica

Donat el caràcter integral i multidisciplinar del Pla
de Revitalització així com la necessària relació
amb el veïnat fa molt aconsellable la creació
d’una estructura de gestió i intermediació de
les propostes per a la millora del Nucli Antic.
Aquesta tindrà especial rellevància per a la
coordinació de les propostes de la creació i/o
habilitació d’aparcament amb les operacions de
repavimentació; i també per al desenvolupament
d’un Pla de Foment a la Rehabilitació d’Habitatges.
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Entre les funcions que assumiria l’oficina es
trobarien:
• gestió del possible finançament amb tot tipus
de programes i subvencions de caràcter
autonòmic i/o estatal.
• informació/comunicació sobre les ajudes a la
rehabilitació.
• atenció a la ciutadania
• coordinació de les diferents propostes
Per la situació pressupostaria de les arques
municipals
l’oficina,
preferiblement,
estarà
integrada per tècnics municipals de les àrees
implicades amb la possible ajuda puntual de
tècnics externs.

3.

Assignació d’un pressupost anual

De manera orientativa s’ha realitzat un pressupost
anual de què suposaria l’aplicació del Pla d’Acció
per a un cronograma desenal. Independentment del
seguiment d’aquest s’aconsella la reserva de certa
borsa econòmica destinada a realitzar millores al
Nucli Antic. L’assignació d’un pressupost anual és
un dels compromisos més sòlids que demostren la
voluntat política de regeneració urbana del Nucli
Antic, amb independència del signe polític que hi
governe. És una mesura efectiva per acabar amb la
percepció generalitzada de manca d’inversions.
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4.

Aprovació per ple del document

A ser possible amb unanimitat o majoria amplia.
Suposa el recolzament polític i la declaració de
continuar treballant i fer efectives les mesures
proposades al document. En aquest context és
significatiu transmetre la sensació de consens on
tothom està treballant per un mateix objectiu: la
revitalització del Nucli Antic.

5.

Campanya d’informació PRICAP

És fonamental transmetre d’una manera clara
com s’està portant a terme la revitalització del
Nucli Antic, per exemple mitjançant la realització
periòdica d’un resum del progrés del Pla d’Acció,
fent visible la seua gestió o la comunicació pas a
pas de les propostes que s’estan executant per
tal de facilitar el coneixement al conjunt de la
ciutadania.
En primer lloc, a més de la realització de la jornada de
presentació del document, es recomana difondre a
través de diversos mitjans de comunicació (digitals
i físics) un resum executiu del mateix. Pel que fa
als canals de comunicació, per a la redacció del
present document es va posar en funcionament
la pàgina web pricap.particip.es a què es podria
donar continuïtat a més de coordinar-la o integrarla a la web municipal

6.

Fomentar la participació ciutadana

En els processos de regeneració urbana cal tenir
com a premissa base quines són les percepcions
de les persones que hi habiten i implicar-les en
la presa de decisions per tal d’assegurar l’èxit
de les propostes. En aquest sentit es recomana
fomentar la participació d’una manera organitzada
i continuada al llarg del temps, és per això que una
de les primeres accions a realitzar podria ser la
celebració d’una jornada per a fomentar la creació
d’una associació veïnal de Nucli Antic, donant
continuïtat a la tasca en l’àmbit de la participació
desenvolupada amb aquest document.

7.
Nucli Antic com a exemple de
regeneració urbana
És essencial transmetre que la realització del
PRICAP no és un tracte de favor cap a cert veïnat
en contraposició al de la resta del municipi, sinó
que hi ha qüestions que per la morfologia d’aquest
necessiten una cura especial. El Nucli Antic s’ha
d’identificar com a motor cultural i identitari de
Puçol, no exclusivament del veïnat resident. A més
a més l’aplicació del Pla d’Acció es pot entendre
com una experiència destacada en matèria de
regeneració urbana que podrà servir d’exemple
per a altres possibles àrees de regeneració urbana
de Puçol a futur.
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8.

Millores a nivell estructural

De vegades la millora del Nucli Antic implica
accions que estan fora d’aquest, especialment en
matèria de mobilitat. En aquest cas la culminació
de l’avinguda Mercé Rodoreda (que com a
proposta ha quedat fora del Pla d’Acció per excedir
l’àmbit i el pressupost) comportarà una sèrie de
conseqüències positives per al Nucli Antic, ja que
el volum de vehicles que circularà per Caminàs serà
molt menor i es podrà pal·liar la visió del Caminàs
com una via ràpida, facilitant en gran mesura la
integració i les comunicacions transversals entre
Nucli Antic i Santigons.

9.

Primera acció visible

Com a primer pas en l’aplicació del Pla d’Acció
es recomana realitzar una acció significativa
que mostre les intencions, que no comporte una
assignació pressupostària important, com podria
ser mobiliari urbà a alguna de les travesses menors
que no tenen trànsit
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III.01. Objectius de la participació ciutadana
La implicació ciutadana i dels diferents agents
institucionals, econòmics i socials de Puçol ha
d’estar present al llarg de la a revisió del Pla de
Revitalització Integral del Nucli Antic de Puçol.
Amb la revisió del PRICAP es pretén implicar a
la ciutadania del municipi, així com als diferents
actors, garantint que la seua participació siga
efectiva i quede recollida en la implementació de
les actuacions.
Per aquest motiu la participació ciutadana que
s’està portant a terme és de caràcter general
(oberta al conjunt de la societat civil amb un
enfocament de gènere i intergeneracionalitat)
i sectorial (amb partits polítics, associacions i
institucions); esctructurat en base a la realització
d’una diagnosi col·lectiva, l’elaboració de
propostes i la priorització de les mateixes de
manera consensuada i participada.

Per tal d’aconseguir-ho s’empraran mecanismes
de participació tant virtuals com presencials que
persegueixen els següents objectius:
•

Identificar els punts forts i oportunitats del
Nucli Antic front als problemes i punts dèbils
que presenta.

•

Promoure el diàleg obert entre la ciutadania,
les institucions i la resta d’agents sobre el
model de Nucli Antic i el seu futur.

•

Elaborar propostes d’actuació per a la millora
de les condicions del Nucli Antic.

•

Prioritzar les propostes de millora per
tal d’aconseguir el model de Nucli Antic
consensuat.
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III.02. Plantejament i metodologia
Donades les característiques demogràfiques del
Nucli Antic, els mecanismes emprats han de ser
suficientment diversos com per a aplegar al major
nombre de perfils diferents (des de joves amb
accés a tecnologies fins a gent gran amb mobilitat
reduïda). La metodologia emprada és la següent:

Fase III: Pla d’Acció

Fase I: Anàlisi tècnic

•

•

Reunions sectorials: amb tècnics per tal
d’abordar l’anàlisi tècnic.

Fase II: Diagnosi
•

•

•
•
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•

•

Fase IV: Redacció final
•

Sessió de treball I: taula sectorial de diagnosi
i propostes amb membres dels grups polítics.
Celebrada el 4 de desembre de 2017.
Sessió de treball II: taula sectorial de diagnosi i
propostes amb personal tècnic de l’ajuntament.
Celebrada l’11 de desembre de 2017
Enquesta online I: diagnosi. De l’1 a l’11 de
febrer.
Enquestes a peu de carrer: diagnosi. 10 de
febrer

Taller: diagnosi i propostes: taules de debat per
temàtiques. Obert a la ciutadania en general i
convidant agents clau relacionats amb el Nucli
Antic. Divendres 9 de febrer de 2018.
Enquesta online II de priorització de propostes
del 15 al 25 de febrer.
Enquesta bústia porta a porta de priorització
de propostes del 23 al 28 de febrer.

•
•
•

Redacció del Pla d’Acció amb les propostes
seleccionades per a la regeneració del Nucli
Antic.
Presentació pública de resultats.
Redacció i entrega del document resum.
Aprovació, si escau, al ple municipal.
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III.03. Cronograma
El cronograma que s’ha seguir en el procés de
participació de la revisió del PRICAP és el que es
mostra a continuació.

OCTUBRE
16

23

NOVEMBRE
06

30

DESEMBRE
13

20

27

4

FEBRER

GENER

11

18

25

1

8

15

FASE II: Diagnosi

FASE I: Anàlisi tècnic

22

29

5

MARÇ
12

19

FASE III: Pla d’acció

26

ABRIL

5

12

19

26

2

9

16

23

FASE IV: Redacció final

Enquestes online:
diagnosi propostes

* Reunió sectorial:

anàlisi amb tècnics

*Sessó de treball I:

* Taller:

grups polítics

diagnosi i propostes

* Reunió sectorial:
propostes

* Reunió tècnica:

* Sessió de treball II:

* Enquestes:

tècnics municipals

preparació de la participació

diagnosi a peu de carrer

* Enquestes:

propostes per al veïnat

* Entrega:
document complet

* Entrega: document

d’anàlisi revisió PRICAP

Presentació
de resultats

1

6-8

25

1

6

19

Tots Sants

Constitució

Nadal

Any nou

Reis

Falles
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III.04. Canals presencials
Durant les diferents etapes de redacció del
present document s’implicà a diversos agents
institucionals, socials i ciutadans a través de canals
presencials como reunions sectorials, tallers oberts
a la ciutadania i presentacions públiques. La taula
següent arreplega de manera cronològica aquesta
implicació fins al moment present.

Les sessions sectorials que s’han portat a terme
fins ara estan recollides en la taula de la pàgina
següent.

III.04.A Reunions sectorials
El dia 25 d’octubre s’iniciaren les reunions amb
tècnics municipals. En total es van realitzar 5
reunions per tal d’abordar la fase d’anàlisi del
document. Les reunions van servir per a iniciar
els contactes amb els agents del territori, recavar
informació de diferents sectors i, sobretot, buscar
la seua implicació en el procés per tal de garantir
la pluralitat del document. Ademés es va realitzar
una visita de camp acompanyada i guiada per un
dels tècnics municipals implicats.
Una vegada realitzats els tallers de participació
ciutadana es realitzaran sessions de treball a nivell
sectorial per tal de definir el pla d’acció amb les
actuacions prioritzades per la ciutadania.
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Tema

Fase

25/10/2017

Serveis i comerç

Reunió sectorial: Anàlisi

25/10/2017

Il·luminació, mobilitat i transport públic

Reunió sectorial: Anàlisi

25/10/2017

Espai urbà, zones verdes i mobiliari a l’espai públic

Reunió sectorial: Anàlisi

25/10/2017

Instal·lacions urbanes: recollida d’aigua i residus

Reunió sectorial: Anàlisi

25/10/2017

Padró municipal

Reunió sectorial: Anàlisi

4/12/2017

Sessió de treball I: grups polítics

Reunió sectorial: participació

11/12/2017

Sessió de treball II: tècnics municipals

Reunió sectorial: participació

9/2/2018

Taller obert de participació

Participació ciutadana

10/2/2018

Enquestes de diagnosi a peu de carrer

Participació ciutadana

20/2/2018

Porta a porta d’enquestes de propostes

Participació ciutadana

5/3/2018

Sessió de treball III: equip de govern

Reunió sectorial: pla d’acció

Presentació de resultats

Participació ciutadana
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Dia

Relació d’activitats presencials (reunions
sectorials, tallers realitzats i enquestes)
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REVISIÓ DEL PRICAP

Sessió de participació amb grups polítics

Fitxa de propostes

III.04.B Sessió de treball I: grups polítics

•

a) Objectius de la sessió

•

Cal dur emplenada aquesta fitxa a la sessió de participació del dilluns 04/12/2017

Nom i cognoms __________________________________
Contacte*_______________________________________
Com milloraries el Casc Antic de Puçol amb 5 propostes?
Volem saber quins són els projectes que al teu parer podrien suposar una millora significativa
per al Casc Antic.

1.

2.

Realitzar una diagnosi del Nucli Antic i formular
propostes de millora; garantint la pluralitat del
procés de participació comptant amb els membres
dels grups polítics com a actors fonamentals del
municipi.

b) Metodologia
Uns dies abans de la sessió es va fer arribar als
membres participants el guió de la sessió i una
fitxa, que calia portar emplenada a la sessió, amb
les propostes de millora del Nucli Antic. La sessió
va constar de 4 parts diferenciades:

3.

4.

•

5.

Moltes gràcies per la teua participació!

Fitxa de propostes que es va lliurar en la sessió
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*Les dades de contacte només s’utilitzaran en cas de dubte (com per exemple clarificar el que
s’ha volgut expressar en una proposta concreta) durant la redacció del document de revisió del
PRICAP. En cap moment es farà un ús indegut

•

En primer lloc, es va realitzar una breu
presentació sobre què és la revisió del PRICAP,
com s’està portant a terme i quins són els
objectius que persegueix.
Tot seguit es va iniciar una dinàmica grupal per
tal de realitzar una diagnosi consensuada del
Nucli Antic. Els assistents van poder debatre
i consensuar els aspectes negatius i positius
relatius al Nucli Antic.

A continuació es va mostrar un avanç de
l’anàlisi tècnic.
Per últim es van arreplegar les fitxes amb les
propostes de millora emplenades.

c) Principals conclusions
Les taules següents mostren els resultats en detall
de la diagnosi i la proposició d’accions.
Respecte a la part avaluadora va haver consens
generalitzat en destacar aquells aspectes negatius
i positius del Nucli Antic: el valor de la trama
urbana i de les seues edificacions històriques així
com l’ambient tranquil i pròxim del veïnat, que es
veuen contrarestats per la manca d’accessibilitat
donades les característiques actuals dels carrers,
pels problemes d’aparcament, per la manca de
comerç, per una població envellida que deixa
habitatges buits, i per la necessària acció política.
Pel que fa a les propostes de millora els temes
que més van sorgit són els relatius a ordenació
viària (aparcaments, peatonalització i enrasament
de voreres) i a la millora de la qualitat urbana
(dotacions, zones verdes, ajudes a la rehabilitació).
Altres temàtiques sorgides van ser l’activació
comercial i l’acció social.
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Sala de plens de l’Ajuntament
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DIAGNÒSTIC DEL NUCLI ANTIC
Aspectes Positius

Aspectes Negatius

Urbanisme

Accessibilitat, voreres i carrers

•
•
•
•

•

Paviment adoquinat de carrers
Teixit històric
Espai urbà de qualitat
No hi ha edificacions en altura

•
•
•
•

Arquitectura
•
•
•
•
•

Valors arquitectònics de cases i estructura del
barri
Façanes històriques
Edificis singulars (Sindicat Agrícola)
Portes d’accés a les cases (antigues i grans)
Retaules

Societat
•
•
•

Resultats de la diagnosi treballada en la
sessió amb grups polítics
4 de desembre de 2017
Sala de plens de l’Ajuntament

Proximitat i familiaritat entre veïns
Carrers amb vida tranquil·la
Idiosincràsia de les persones que habiten al
Nucli Antic

>
Ordenació viària i trànsit
•

Poca quantitat de trànsit rodat

•
•

Carrers molt estrets, sense espai a les voreres
per als vianants
Mal estat dels carrers
Voreres amb esglaó alt
Voreres massa estretes per als vianants
Impossibilitat d’anar per la vorera (cotxes
aparcats).
No es pot anar tranquil·lament caminant (els
vianants han d’emprar la calçada)
Voreres no accessibles per a PMRs

Aparcament i mobilitat
•
•
•
•

Falta d’aparcament
Problemes en la circulació de vehicles
Presència de vehicles aparcats a les voreres
Model de mobilitat amb trànsit rodat

Serveis i comerç
•
•
•

Mancança d’atractiu turístic/ comercial
Mancaça de serveis (bancs, comerços)
Mancaça de comerç

Política i Societat
•
•
•

Necessària acció política
Població envellida, necessitat de població jove
Habitatges buits

Residus
•
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Serveis de recollida de residus deficient
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ESBORRANY DE PROPOSTES DE MILLORA PER AL NUCLI ANTIC
A. Mobilitat

B. Arquitectura i Urbanisme

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Creació de noves dotacions: compra o lloguer i
posada en us de la Casa Social
Creació de noves zones verdes mitjançant
l’esponjament del teixit urbà (en alguns solars
o cases)
Millora de les ordenances relatives a Nucli Antic
en el nou PGOU
En parcel·les de menys de 60 m2, no permetre
la seua venda sense la colindant per tal
d’acabar amb habitatges molt estrets fruit dels
processos d’herència
Ajudes a la rehabilitació supeditades a tipus
d’intervenció
Bonificació dels impostos de construcció a les
reformes de cases del Nucli Antic
Subvencions per a la restauració de façanes
històriques

C. Reactivació de l’activitat comercial

D. Acció social

•

•

•
•
•

Reducció d’impostos en les noves apertures de
comerç
Subvencions per al lloguer de baixos comercials
en el Nucli Antic
Creació d’un mercat medieval anual
Venda directa de productes autoproduïts pels
veïns del Nucli Antic

•
•

Pacte unànim de forces polítiques per a
realitzar actuacions en el Nucli Antic
Realitzar reunions per conèixer i comptar amb
el veïnat abans de la realització d’actuacions
Crear ajudes per al lloguer d’habitatge en el
Nucli Antic. Intermediació entre propietaris i
llogaters
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•

Prohibir l’aparcament en els carrers on per a
fer-ho s’ha d’estacionar dalt la vorera
Habilitar aparcaments públics:
-Zona de Santigons
-Plaça de Manuel Broseta (subterrani o en
superfície
Peatonalització
Peatonalització selectiva per a afavorir la
creació de negocis i comerços
Control de l’accés de vehicles
Instal·lació de passarel·la per a vianants en
el pont de la via del tren del Caminàs per a
accedir a l’aparcament de l’Espai Jove
Eliminació progressiva de les voreres actuals o
protectors de façana

grups polítics
4 de desembre de 2017
Sala de plens de l’Ajuntament
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III.04.C Sessió de treball II: personal
tècnic municipal
a) Objectius de la sessió
Realitzar una diagnosi del Nucli Antic i formular
propostes de millora; garantint la pluralitat del
procés de participació comptant amb els tècnics
municipals com a grans coneixedors de la realitat i
actors fonamentals del municipi.

b) Metodologia
La sessió va constar de 4 parts diferenciades:
•

•

•
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En primer lloc, es va realitzar una breu
presentació sobre què és la revisió del PRICAP,
com s’està portant a terme i quins són els
objectius que persegueix.
Tot seguit es va iniciar una dinàmica grupal per
tal de realitzar una diagnosi consensuada del
Nucli Antic. Els assistents van poder debatre
i consensuar els aspectes negatius i positius
relatius al Nucli Antic.
A continuació es va mostrar un avanç de
l’anàlisi tècnic.

•

Per últim es va realitzar una segona dinàmica
grupal per tal de formular propostes d’actuació
concretes. Es van incorporar les propostes que
arreplegava el PRICAP al 2001.

c) Principals conclusions
Les taules següents mostren els resultats en detall
de la diagnosi i la proposició d’accions.
Respecte a la part avaluadora va haver-hi consens
en destacar aquells aspectes negatius i positius del
Nucli Antic: la riquesa patrimonial i l’estil tranquil
de vida front a problemes en quant a mobilitat i
accessibilitat, la manca de comerç i serveis i un
envelliment de la població que està deixant un
seguit d’habitatges buits.
Pel que fa a les propostes el tema que més
aportacions va tindre és el de mobilitat
(peatonalització o semipeatonalització, restricció
d’accessos, aparcaments i eliminació de voreres),
seguit de les propostes de creació de noves
dotacions i zones verdes. Altres propostes que es
van debatre són el foment de nous comerços i la
millora del servei de telecomunicacions.
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Sessió de treball amb el personal tècnic
municipal
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11 de desembre de 2017
Sala de reunions de l’Ajuntament
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DIAGNÒSTIC DEL NUCLI ANTIC
Aspectes Positius

Aspectes Negatius

Arquitectura i urbanisme

Arquitectura i urbanisme

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Arquitectura residencial històrica
Patrimoni
Façanes tradicionals
Edificis emblemàtics
trama urbana ben conservada
Tipologia d’habitatges unifamiliars
Tipologia edificatòria ben conservada

•
•

Societat

Mobilitat i accessibilitat

•

•
•
•
•
•
•
•

Tranquil·litat

Comerç
•

Resultats de la diagnosi treballada en la

Falta d’embelliment de l’entorn
Poca oferta atractiva per a visitar
Substitució d’edificacions tradicionals per
solucions actuals de pitjor qualitat
No conservació d’elements tradicionals ni de
les condicions estètiques
Pèrdua d’atractivitat com a barri residencial

La manca de comerç és una oportunitat per tal
de guiar la futura oferta comercial i plantejar
solucions innovadores.

Dualitat aparcament - peatonalització
Mobilitat conflictiva
Trànsit de vianants i cotxes
Voreres reduïdes
Manca d’aparcament
No accessible
Carrers estrets

sessió amb el personal tècnic municipal
11 de desembre de 2017
Sala de reunions de l’Ajuntament

>

Serveis i comerç
•
•

Pèrdua de serveis
Manca d’inversions

Societat
•
•

Habitatges buits
Envelliment de la població

Mercat immobiliari
•
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Preus excessivament alts
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ESBORRANY DE PROPOSTES DE MILLORA PER AL NUCLI ANTIC
A. Mobilitat

B. Arquitectura i Urbanisme

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Millora dels accessos al Nucli Antic
Peatonalització
Semipeatonalització
Circulació de vehicles restringida a residents
Habilitar aparcaments públics:
-Zona de Santigons: Buero Vallejo
-Zona de la muralla
-En l’antic cine d’estiu al c/ 9 d’Octubre
Construcció d’una passarel·la per a vianants
en el pont de la via del tren del Caminàs per a
accedir a l’aparcament de l’Espai Jove
Eliminar aparcament del Nucli Antic
Enrasat de voreres i calçada: començar per
una actuació demostrativa xicoteta immediata,
al c/ La Torrera, des de la torre Talaia fins el
cantó del c/Sant Miquel

•

•

Increment d’espais lliures
Creació de noves dotacions: llogar a llarg
termini (30 a 50 anys) l’antiga Casa Social,
per rehabilitar-la i convertir-la en un centre
d’exposicions, història, bodes civils de gestió
privada (ingressos), i esdeveniments culturals
i veïnals
Abandonar el projecte de la Casa del Carrer
Sant Miquel i vendre-la per a finançar la primera
fase de la rehabilitació de la Casa Social
Creació d’ajudes per a la rehabilitació
d’habitatges

Propostes treballades en la sessió amb el

D. Millora dels serveis urbans

•

•

•

•
•
•
•

Potenciar de l’eix comercial del c/ Sant Joan i
la plaça Sant Joan de Ribera
Incloure en els supòsits de les ajudes municipals
a l’ocupació i autoocupació una ajuda de
1.500 euros als emprenedors que ocupen
algun dels 5 locals comercials que, després
de la reestructuració bancària, han quedat
abandonats al c/ Sant Joan
Implantació de locals de restauració
Implantació de comerç artesanal
Creació de rutes o itineraris turístics
Creació d’allotjament turístics: hotels i albergs

Millorar i potenciar les telecomunicacions per
tal de potenciar el treball des de casa i atraure
empreses i persones que basen el seu treball en
les comunicacions. Instal·lació de fibra òptica
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C. Reactivació econòmica

personal tècnic municipal
11 de desembre de 2017
Sala de reunions de l’Ajuntament
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III.04.D Taller de participació pública

presentació sobre què és la revisió del PRICAP,
com s’està portant a terme i quins són els
objectius que busca aconseguir.

a) Objectius de la sessió
Amb la realització d’aquest taller s’ha buscat la
implicació activa de la ciutadania en la revisió
del pla de revitalització. Ha sigut un taller obert
a tota la ciutadania i a més a més s’ha convidat
personalment a una sèrie d’agents relevants
relacionats amb el Nucli Antic. S’ha realitzat difusió
de l’event a través de les xarxes socials, el butlletí
mensual d’informació municipal i de carteleria.
Concretament els objectius que es perseguien són:
•

Realitzar una diagnosi participada del Nucli
Antic destacant els punts forts i les debilitats
que pateix.

•

Formular propostes concretes per a la millora
del Nucli Antic partint dels problemes i les
potencialitats detectades.

•

Tot seguit es va iniciar una dinàmica grupal per
tal de realitzar una diagnosi consensuada de
l’estat del Nucli Antic. A cada asistent se li va
donar un posit per a plasmar un punt positiu
i altre per a un problema que trobara al Nucli
Antic.

•

A continuació es van dividir els participants
al voltant de 3 taules temàtiques (mobilitat,
urbanisme, economia i societat) per tal
de realitzar propostes de millora sobre la
temàtica específica. Degut a la gran afluència
(s’esperaven unes 25-30 persones i van acudir
més de 60), no es van poder realitzar rotacions
entre taules per tal de poder debatre en
diverses temàtiques pel que en cada taula es
van debatre totes les temàtiques però primant
la temàtica assignada.

•

Per últim, a cada taula es va realitzar una síntesi
dels continguts debatuts amb els participants.

b) Metodologia
La sessió va constar de 4 parts diferenciades:
•
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En primer lloc, es va realitzar una breu
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c) Principals conclusions
Les taules següents mostren en detall els resultats
de la diagnosi i les propostes de millora. De
mode orientatiu es pot afirmar la quasi absoluta
coincidència en assenyalar la tranquilitat i bona
convivència com el principal punt fort mentre que
bona part dels problemes detectats es situan a
l’àmbit de la mobilitat i el medi urbà.

Taller de participació pública

>

Fotografia de Sergio Maestro. www.puçol.es

9 de febrer de 2018
Sindicat Agrícola
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DIAGNÒSTIC DEL NUCLI ANTIC
Aspectes Positius

Aspectes Negatius

Urbanisme

Habitatge

•
•
•
•
•

•

Bon estat de conservació general
Paisatge urbà històric. Entorno, trama urbana
Carrers empedrats
Passeig Constitució com a zona verda i d’estada
Carrers nets.

Arquitectura
•
•

Patrimoni arquitectònic d’alt valor (església,
muralla, habitatges)
Majoria d’habitatges de tipus unifamiliar

•
•
•
•
•
•

Societat

Resultats de la diagnosi treballada amb la
ciutadania en el taller de participació
9 de febrer de 2018
Sindicat Agrícola
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•
•
•
•
•
•
•

Patrimoni cultural
Identitat
Tranquilitat
Bona convivència
Relacions veïnals properes
Alta qualitat de vida
Seguretat, absència de vandalisme i criminalitat

Poca rehabilitació, falta de conservació dels
habitatges
Alt cost de la rehabilitació
Alta valoració cadastral dels immobles
No existeixen ajudes ni subvencions per a la
rehabilitació
Gran nombre d’habitatges buits
Plagues com rates i termites provinents dels
habitatges buits
Poca adaptació dels habitatges de nova planta
a les característiques del Nucli Antic (pèrdua
del paisatge urbà de Nucli Antic).

Patrimoni
•
•
•

Falta de posada en valor dels elements d’interés
patrimonial
Complexitat per a la obtenció de llicències
urbanístiques
Falta de coneixement sobre el Nucli Antic a la
resta de la població de Puçol

Ordenació viària i trànsit
•
•
•

Bona comunicació amb la resta de Puçol
Poc tràfic en alguns carrers.
Pel seu tamany és fàcil de recórrer

Espai públic i zones verdes
•
•
•
•

Manca de zones verdes
Falta de manteniment
Barrera física del tren
Manca de barreres acústiques a les vies
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DIAGNÒSTIC DEL NUCLI ANTIC
Aspectes Negatius

Aspectes Negatius

Dotacions i serveis urbans

Serveis i comerç

•
•
•
•

Manca d’equipaments i serveis
Falta de neteja dels carrers
Carrers de secció estreta
Poca iluminació

•
•
•
•

Accessibilitat, voreres i carrers

•

•
•
•
•
•
•

Inexistència de carrers per a vianants
Voreres estretes
Rastells alts
Materialitat inadecuada (s’esvara quan plou)
Inaccessibilitat general per a persones amb
mobilitat reduïda
Mal estat dels paviments de voreres i calçades

Aparcament i mobilitat
•
•
•
•
•
•
•
•

Circulació de vehicles conflictiva: tràfic rodat
excessiu
Excés de velocitat
Difícil accés al Nucli Antic tant per a vehicles
com per a vianants
No es respecta l’accés per a veïns
Dificultat de circulació pels sentits dels carrers
Manca d’aparcament
Cotxes aparcats sobre les voreres
Difícil accés per a vehicles d’emergència

Manca de comerços i serveis
Manca de zones de càrrega i descàrrega
Apertura limitada del mercat municipal
Manca d’inversions per a la creació de nous
comerços
Pèrdua de relevància dintre de l’àmbit municipal

Política i Societat
•
•
•
•
•
•
•

Despoblament
Envelliment de la població
Baix nivell associatiu
Poques activitats socials o amb escassa
repercussió en el Nucli Antic (processó)
Privació de la lliure mobilitat en els dies de bous
Escasa atenció política
Manca generalitzada d’inversions

Residus
•
•
•

Nombre de contenidors de residus i ubicació
deficients
Manca de contenidors per a reciclatge
Dificultat d’us dels contenidors de residus per
a la gent gran
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ESBORRANY DE PROPOSTES DE MILLORA PER AL NUCLI ANTIC
A. Mobilitat

A. Mobilitat

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

Propostes treballades en el taller de
participació amb la ciutadania
9 de febrer de 2018
Sindicat Agrícola

>

•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Prohibir aparcar sobre voreres, especialment al
carrer Sant Joan, travesseres, carrers principals
Millora de l’accessibilitat
-rebaix de rastells
-canvi de materialitat
-ampliació de voreres
-pas inferior de Sant Joan
Repavimentació de carrers
-eliminació de voreres
-eliminació d’adoquins
Conservació de l’adoquinat
Control de la velocitat dels vehicles
-implantació de radar
-campanyes de control de velocitat
-instal·lació de semàfors en el caminàs
Prohibició de clàxon en alguns carrers
Peatonalització parcial
Peatonalització total
Restricció per veïnat amb instal·lació de pivots
Foment de l’aparcament en l’interior de les
edificacions (respectar els guals)
Fer aparcament alternatiu públic
-Subterrani a la plaça del País Valencià
-Mercé Rodoreda
-Adecuació de l’aparcament de la muralla
-Camp de futbol
-Reservat per a veïns
Canvi de sentits de circulació
-Carrer Sant Joan
-Eixida túnel Sant Joan
Revisar encreuaments (Sant Joan amb
Morvedre)
Passarel·la de connexió amb Santigons

•
•

Connexió amb el pàrking de Cointra
Millora del pas de Sant Joan
Soterrament de les vies del tren
Accés del tren directe desde el Nucli Antic
Connexió de l’avinguda Mercé Rodoreda amb
l’antiga carretera de barcelona
Millora de l’accessibilitat dels vehicles
d’emergències (ambulàcia, bombers)
Millora de connexions urbanes amb València i
el Port de Sagunt

C. Urbanisme i Arquitectura
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Senyalètica per a patrimoni
Sensibilització sobre la identitat arquitectònica
del Nucli Antic
Anàlisi d’edificis catalogats
Recuperació del patrimoni històric i de l’antic
Palau
Corregir la inundabilitat de la zona de la Guàrdia
Civil i del camí Fondo
Programa d’ajudes de la rehabilitació
-Incentivar reformes y rehabilitació
-Ajudes a la compra d’habitatges
-Penalització als immobles buits
Pla Especial que integre la rehabiiltació i
normes de conservació
Realitzar esponjaments
Compra de solars i cases en ruïna per a dotacions
Habilitar sones per a xiquets i adolescents en la
plaça de l’ajuntament.
Instal·lar mobiliari urbà en les travesseres
Pantalles verdes acústiques contra el soroll de les vies
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ESBORRANY DE PROPOSTES DE MILLORA PER AL NUCLI ANTIC
C. Urbanisme i Arquitectura

D. Demografia i Societat

B. Regeneració econòmica

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Millora de la il·luminació
Millora de la neteja dels carrers
Repensar el sistema d’arreplegada de residus
-soterrar els contenidor
-posar més contenidors i papereres
-contenidors de reciclatge
Apertura del carrer Sant Pere (obrir els baixos
per a conectar amb travessera montcada)
Donar continuïtat al carrer 9 d’octubre
Creació d’un registre i banc de d’habitatges
buits
Eliminació del cablejat de façanes
Soterrat de les instal·lacions urbanes
Nova ordenança d’estètica urbana que
s’aplique a totes les construccions, no sols a
les catalogades
Milllorar les zones verdes de Santigons per a
que les puguen utilitzar tots els veïns inclosos
els de Nucli Antic
Parc a l’interior de la Muralla
Donar ús a la casa del carrer Sant Miquel per a
posar un ambulatori mínim
Utilització d’edificis públics existents per a
implantar més dotacions (biblioteca, espais
socials).
Fer més equipaments dotacions culturals per
a joves i espais lúdics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar la vida al carrer amb l’ampliació de
voreres
Creació d’una associació de veïns i veïnes del
Nucli Antic
Representants per carrer que donen veu al
veïnat
Respectar els horaris per depositar els residus
Passar les festes pel Nucli Antic (Clavaris,
Cavalcades...)
Foment d’activitats culturals i divulgatives del
patrimoni immaterial
Implementació del bàndol municipal
Espai de trobada per a la gent gran
Donar ús als espais existents com el Sindicat
per a fer classes de música i altres
Espais de trobada per a totes les edats
Pla social de foment del lloguer
Foment de l’accés jove a l’habitatge
Bonificacions per a la compra i lloguer
Exempcions d’impostos de transimissió
patrimonial i plusvàlues
Programes d’ajuda a gent gran
Millora del transport per a fer tasques diàries
com anar a comprar o al banc
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•
•
•
•
•
•
•

Foment del comerç
Apostar pel comerç de proximitat
Promocionar la zona comercial al voltant del
Nucli Antic (no dins)
Facilitar llicències d’activitat per a comerços
Potenciarla diversitat d’oferta de productes al
mercat ambulant
Ampliar horaris d’apertura del mercat
Permetre terrasses dels bars al carrer
Estudiar zones de càrrega i descàrrega junt al
comerç
Potenciar els valors del municipi per atraure a
gent
Promocionar el turisme (muralla, història,
esglèsia)
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III.04.E Enquesta a peu de carrer

b) Metodologia

a) Objectius de l’activitat

El dissabte aprofitant el mercat ambulant i
l’apertura del mercat municipal es van realitzar un
seguit d’enquestes a l’interior d’aquest últim.

Arreplegar la opinió d’un segment de població al
qual no es pot arribar per altres mitjans plantejats
com són el taller o l’enquesta digital, concretament
majors de 65 anys i especialment dones.
L’objectiu d’aquesta enquesta, en consonancia
amb la versió digital, era la d’arreplegar elements
per al diagnòstic i propostes de millora per al Nucli
Antic.

Seguint la mateixa estructura que l’enquesta
digital per tal de poder agregar els resultats de
diagnosi, Amb aquesta finalitat es van preparar
sis preguntes sobre la situació del Nucli Antic en
l’actualitat , els seus punts forts i dèbils, els àmbits
prioritaris d’actuació i sobre com s’imaginen el
Nucli Antic a mig termini. Les respostes s’han
analitzat i s’han incorporat per preparar el llistat
de propostes de millora.

Enquestes a peu de carrer
10 de febrer de 2018

>

Mercat municipal
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Enquesta a peu de carrer

Sexe

Edat

4 Quina prioritat creus que haurien de tindre els següents àmbits?
gens prioritari

Pla de Revitalització Integral del Casc Antic de Puçol

Relació amb el Nucli Antic
Home

Sóc veí/veïna del Nucli Antic

Dona

Tinc familiars que viuen al Nucli Antic

Altre

Cap de les anteriors

anys

Contacte

1

En termes generals, com valores la situació del Nucli Antic de Puçol en l’actualitat?
molt dolenta

2

1

2

3

4

5

molt bona

molt prioritari

1. Moblitat sostenible

1

2

3

4

5

2. Aparcament

1

2

3

4

5

3. Accessibilitat

1

2

3

4

5

4. Patrimoni Cultural

1

2

3

4

5

5. Espai públic i zones verdes

1

2

3

4

5

6. Habitatges buits

1

2

3

4

5

7. Mercat immobiliari

1

2

3

4

5

8. Equipaments i serveis urbans

1

2

3

4

5

9. Regeneració econòmica

1

2

3

4

5

10. Envelliment de la població

1

2

3

4

5

>

Nom

revisió PRICAP

Quins són per a tu els principals punts forts del Nucli Antic?
a)

5

Model d’enquesta

Concretament, quines actuacions creus que s’han de dur a terme al Nucli Antic de
manera prioritària?

b)

c)

3

Quins serien els principals problemes del Nucli Antic?
a)

b)

6 Pensant ara en el futur, com t’agradaria que fóra el Nucli Antic en 10 anys?

(només residencial/dormitori, amb serveis, molt més turístic, en relació amb la natura)

c)
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c) Principals conclusions
Perfil de les persones participants en l’enquesta
En total han participat en l’enquesta física 21
persones, 10% homes i 90% dones en edats
compreses entre 28 i 90 anys.

Posant atenció la distribució de l’edat dels
participants és fàcil veure el perfil d’usuaries del
mercat: dones majors de 65.

Dels enquestats 9/10 pertanyien al veïnat del Nucli
antic.
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P1. En termes generals, com valores la situació del
Nucli Antic de Puçol en l’actualitat?

-Aspectes relacionats amb la convivència: la
tranquil·litat (9) i la bona relació del veïnat (6).

En una escala de 1 a 5 punts, les persones que van
contestar l’enquesta valoraren la situació del Nucli
Antic amb 2,23 punts de mitja.

-Aspectes
relacionats
amb
el
patrimoni
arquitectònic i cultural (6) com l’església, la
muralla o l’antic Palau i botànic.

De manera agregada les dades mostren cert
descontent ja que el 52% considera que la situació
és dolenta o molt dolenta, el 24% la considera
bona, i el 24% restant la defineix com regular.

De manera minoritaria també es va assenyalar la
proximitat a alguns equipaments com l’ajuntament
i l’església.
P3. Quins serien els principals problemes del Nucli
Antic? (màxim 3)
Els aspectes negatius es poden agrupar en diversos
apartats.

P2. Quins són per a tu els principals punts forts del
Nucli Antic? (Màxim 3)
Els punts forts destacats per les persones que van
contestar l’enquesta es poden dividir en dos grans
apartats:

En primer lloc, aquells relacionats amb la mobilitat
(17) on destaca el tràfic excessiu de vehicles privats
i model de mobilitat en general (7), problemes
d’aparcament (4), qüestions d’accessibilitat (3) i el
mal estat dels paviments (4).
En segon lloc problemes relacionats amb l’economia
(13) destacant la mancança de comerç i serveis
(11) i altres qüestions com l’horari d’apertura del
mercat municipal (2) i la pèrdua de pes econòmic
en el conjunt global de la ciutat.
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Pel que fa a l’urbanisme (10) destaca la falta de
zones verdes en especial l’acondicionament de la
plaça de l’ajuntament (3), la presencia d’habitatges
buits (2), la recollida de residus i neteja insuficient i
la llunyania d’alguns equipament com l’ambulatori
i l’estació de tren.
Per últim els problemes referents a demografia
i societat (10) són despoblament i soletat (5), el
marcat envelliment (3) i cert sentiment d’abandó
per la mancança d’inversions i falta de seguretat.
P4. Pensant en el Nucli Antic de Puçol, quina
prioritat creus que haurien de tindre els següents
àmbits?

Tenint en compte la puntuació de l’1 al 5 per
a cadascun dels àmbits d’actuació s’obté que
habitatges buits (4,06), equipaments i serveis
urbans (3,93), envelliment (3,81) i regeneració
econòmica (3,75), són les àrees on es percep
una necessitat d’actuació més urgent, amb una
valoració mitja entre 3,75 i 4,06.
A continuació es troben l’aparcament, la mobilitat
sostenible i l’accessibilitat amb poc més de 3,5
punts i per últim es consideren menys prioritaris
el àmbits de patrimoni cultural (3,31), mercat
immobiliari (3,25) i Eespais públics i zones verdes
(2,87).
P5. Concretament, quines actuacions creus que
s’han de dur a terme al Nucli Antic de manera
prioritària? (Màxim 3)
Les actuacions proposades es poden agrupar en
4 blocs:
Mobilitat - 15 propostes
Accions relacionades amb el repavimentat (6),
millorar el pas inferior de la via (2), fomentar
l’aparcament en guals i prohibir l’aparcament
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al Nucli Antic, peatonalitzacions, reducció de la
velocitat, canvis de sentits de circulació, culminar
l’avinguda mercé rodoreda, i la millora de les
conexions urbanes amb valencia i el Port de Sagunt.

apertura del mercat municipal.

Urbanisme - 14 propostes

Una pregunta que el perfil de població de més
edat va trobar complexa i que principalment es
va enfocar en la regeneració econòmica del barri,
així com la implementació del turisme basat en els
valors locals.

Incentius per a la rehabilitació privada (2), parcs
per a joves i xiquets (5), nous equipaments,
especialment a la casa social com a biblioteca
(4), el soterrament dels contenidors de residus,
inundabilitat de la guardia civil i el camí fondo i el
soterrament de les vies del tren.

P6. Pensant ara en el futur, com t’agradaria que
fóra el Nucli Antic en 10 anys?

Societat i demografia 7 propostes
Incentivar l’arribada de nova població, especialment
de joves (3), donar més presència a les festes al
Nucli Antic, implantació del bàndol municipal,
programes d’ajuda a la gent gran i transport
gratuit per tal d’arrbar a les zones comercials de
la població.
Economia 14 propostes
Foment del comerç (11), i retorn de les sucursals
bancaries a l’anterior localització (2) i major
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III.04.F Enquestes de priorització
d’àmbits d’actuació porta a porta
a) Objectius de l’activitat
L’objectiu d’aquesta segona enquesta física era el
d’arreplegar l’opinió d’un segment de la població al
que normalment no es pot arribar mitjançant una
enquesta digital com la qual s’hi havia plantejant
per a la priorització de propostes.
Mentre que en l’enquesta digital es valoraven,
d’una banda, els àmbits d’actuació prioritaris, que
arreplegaven paquets de propostes, així com les
pròpies trenta-cinc propostes; en aquesta versió
física només es prioritzaven els àmbits d’actuació
ja que pel perfil poblacional al que es pretenia
arribar el nivell de complexitat havia de ser inferior.

b) Metodologia

>

Per a l’obtenció d’aquesta informació es va realitzar
un repartiment a domicili porta a porta d’una
única fulla d’enquesta de manera que, una vegada
emplenada, les persones participants retornaren
les seues respostes en l’Ajuntament.
Enquesta enviada porta a porta al veïnat del Nucli Antic
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c) Principals conclusions
Perfil de les persones participants en l’enquesta
En total han participat en l’enquesta digital de
diagnosi 70 persones, 60% homes i 40% dones,
amb un ampli espectre de representació d’edats.

Del total dels enquestats més del 80% parts tenen
una relació entreta amb el nucli antic bé per ser
veïns (67%) o bé per tindre familiars que hi viuen
(16%) pel que són ferms coneixedors de la realitat
del barri.
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Resultats
Tal com ocorre a les enquestes digitals, els
àmbits d’actuació que les persones participants
consideren prioritaris guarden relació amb
aspectes de mobilitat i accessibilitat.
Per contra, qüestions estratègiques relacionades
amb el foment del turisme, amb la planificació
urbana o amb la promoció de noves estructures
de participació, resulten de menor prioritat per a
les persones enquestades.
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III.05. Canals en línia
III.05.A Enquesta I: Diagnosi

>

Enquesta online de diagnosi

Entre els dies 1 i 11 de febrer de 2018 va estar
disponible en la pàgina web de la revisió del PRICAP
l’enquesta digital de caràcter anònim, la qual es va
difondre per diversos mitjans de comunicació.
L’objectiu d’aquesta era la d’arreplegar informació
per al diagnòstic i propostes de millora per al Nucli
Antic.
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Amb aquesta finalitat es van preparar sis preguntes
sobre la situació del Nucli Antic en l’actualitat,
els seus punts forts i dèbils, els àmbits prioritaris
d’actuació i sobre com s’imaginen el Nucli Antic
a mig termini. Les respostes s’han analitzat i s’han
incorporat en la preparació del llistat de propostes
de millora del pla d’acció.
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Perfil de les persones participants en l’enquesta
En total han participat en l’enquesta digital de
diagnosi 38 persones, 70% homes i 30% dones en
edats compreses entre 16 i 64 anys.

Vegent la distribució de l’edat dels participants
és fàcil intuir la bretxa tecnològica ja que no s’han
enregistrat respostes del grup poblacional de
majors de 65 anys.

Del enquestats 4/5 parts tenen una relació entreta
amb el nucli antic bé per ser veïns (63%) o bé per
tindre familiars que hi viuen (16%) pel que són
ferms coneixedors de la realitat del barri.
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Resultats
P1. En termes generals, com valores la situació del
Nucli Antic de Puçol en l’actualitat?
En una escala de 1 a 5 punts, les persones que van
contestar l’enquesta valoraren la situació del Nucli
Antic amb 2,23 punts de mitja.
De manera agregada les dades mostren un
descontent notable ja que el 61% considera que la
situació és dolenta o molt dolenta, i sols un 5% la
considera bona o molt bona, mentre que el 34% la
defineix com regular.

P2. Quins són per a tu els principals punts forts del
Nucli Antic? (Màxim 3)
Els punts forts destacats per les persones que van
contestar l’enquesta es poden dividir en dos grans
apartats:
- Aspectes relacionats amb la convivència: la
tranquil·litat (20), la relació de proximitat amb el
veïnat (9), l’alta qualitat de vida i la seguretat (no
criminalitat ni vandalisme).
- Aspectes relacionats amb la història del Nucli
Antic: el patrimoni arquitectònic i cultural (13),
identitat i encant (9), la tipologia de
cases
unifamiliars (4) i l’entorn paisatgístic fruit de la
trama urbana (5).
Així mateix, de manera minoritaria tambés es van
destacar altres aspectes com les tradicions, la
proximitat a alguns equipaments con l’ajuntament
o el camp de futbol i a la natura així com el seu
tamany que facilita els desplaçaments a peu.
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P3. Quins serien els principals problemes del Nucli
Antic? (màxim 3)
Els aspectes negatius es poden agrupar en diversos
apartats.
En primer lloc, aquells relacionats amb la mobilitat
(55) on destaca el tràfic excessiu de vehicles
privats i model de mobilitat en general (18),
problemes d’aparcament (17) tant per la falta de
zones per a aparcar com per la manera en que hui
s’aparca al Nucli Antic sobre les voreres, qüestions
d’accessibilitat (10) derivades de les dimensions de
les voreres, mal estat de paviments (6), accés per
a veïns (2) velocitat excessiva, sentits de carrers,
falta de peatonalització.

la mancança de comerç i serveis (14) aixi com el
descontent pel trasllat de bancs a altres árees de
Puçol i el poc comerç de caire tradicional.
Per últim, relacionats amb demografia i societat (12)
trobem un marcat envelliment (5), el despoblament
del barri (4), la poca valoració i coneixement del
nucli antic, la poca atenció política que se’l destina
i conflictes derivats de la celebració dels bous al
carrer.

Pel que fa a l’urbanisme (27) els problemes
traslladats són les dificultats per a la rehabilitació
(7), la presencia d’habitatges buits (5), la recollida
de residus (4), la falta de zones veres i arbrat (2),
falta d’equipaments (2), neteja insuficient (3), la
falta de posada en valor del patrimoni (3) i la falta
d’aïllament de les vies del tren.
En tercer lloc, els aspectes que més preocupen
relacionats amb l’economia (16) són principalment
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P4.Pensant en el Nucli Antic de Puçol, quina
prioritat creus que haurien de tindre els següents
àmbits?

P5. Concretament, quines actuacions creus que
s’han de dur a terme al Nucli Antic de manera
prioritària? (Màxim 3)
Les actuacions proposades es poden agrupar en
4 blocs:
Mobilitat - 39 propostes

Tenint en compte la puntuació de l’1 al 5 per a
cadascun dels àmbits d’actuació, la regeneració
econòmica (4,18), equipaments i serveis urbans
(4,13), espais públics i zones verdes (4,07),
patrimoni Cultural i accessibilitat (4,03)són les
àrees on es percep una necessitat d’actuació més
urgent, amb una valoració mitja superior als 4
punts.
A continuació es troben, l’aparcament (3,86),
l’envelliment (3,71) i la mobilitat sostenible (3,63)
per damunt dels 3,5 punts; i per últim es consideren
menys prioritaries habitatges buits (3,29) i mercat
immobiliari (2,78).
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És el bloc que més propostes ha arreplegant, entre
les que es compten a peatonalització total o parcial
(9), la revisió dels aparcament i l’habilitació de nous
aparcaments públics (8), les accions relacionades
amb la regulació del tràfic i el model de mobilitat
(7), la creació d’accés restringit per a veïnat (6),
les millores en accessibilitat (6) i la reparació de
paviments (3).
Urbanisme - 29 propostes
Per ordre s’ha proposat la posada en valor
del patrimoni local (7), l’adjudicació d’ajudes
per a la rehabilitació privada (6), la creació de
noves dotacions en especial zones verdes (6),
nous instruments de planejament (Pla especial
i ordenances) (4), la millora de l’arreplegada
de residus urbans i neteja viaria (4) i també
de l’iluminació i el soterrament de les vies que
divideixen el nucli de població.
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Economia - 12 propostes
Prima el foment del comerç (9), així com beneficis
fiscals per a comerç i hosteleria (2) i el retorn de
les sucursals bancaries a l’antiga localització.

Societat i demografia - 3 propostes
Per últim s’arrepleguen propostes relacionades
amb incentivar l’arribada de nova població,
especialment de joves al Nucli Antic (3).
P6. Pensant ara en el futur, com t’agradaria que
fóra el Nucli Antic en 10 anys?

En referència a la vida social del barri destaca el
desig de presencia de població jove que dona lloc
a un barri de caràcter intergeneracional, viu, amb
activitats i més poblat. Però al mateix temps un lloc
segur que conserve la tranquilitat i la proximitat
veinal així com les costums i tradicions.
El paisatge urbà s’imagina cuidat i net, en especial
el patrimoni, amb zones d’esplai i espais per a
sentar-se i conversar, amb verd urbà i habitatges
rehabilitats.
Econòmicament amb una vida comercial de més
pes, on es poden trobar productes locals i el
tipus de comerç predominant és el xicotet i de
proximitat.

Les respostes d’aquesta pregunta destil·len una
visió de ciutat coincident en els trets generals:
model de ciutat tradicional on es poden realitzar
totes les funcions associades a la ciutat i
cohesionada socialment.
Pel que fa a la mobilitat destaca el carácter
peatonal, accessible, sense tràfic, i sense vehicles,
amb xiquets jugant al carrer.
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III.05.B Enquesta
propostes

II:

Priorització

de

L’enquesta digital de priorització de propostes
obtingudes en les sessions de participació
presencial va estar oberta entre els dies 15 i 25 de
febrer en la pàgina web del PRICAP.
L’objectiu fonamental d’aquesta enquesta era el
de realitzar una classificació de les trenta-cinc
propostes obtingudes a partir de la seua valoració
pública. A més, i de la mateixa manera que es va fer
amb les enquestes de priorització porta a porta, en
aquesta enquesta digital es van prioritzar els dotze
àmbits d’actuació que agrupaven les diferents
propostes d’intervenció.

Enquesta online de priorització de propostes

>
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Perfil de les persones participants en l’enquesta
En total han participat en l’enquesta digital de
priorització 48 persones, 60% homes i 40% dones,
amb un ampli espectre de representació d’edats.

Del enquestats, més del vuitanta per cent tenen
una relació estreta amb el nucli antic, bé per ser
veïns (67%) o bé per tindre familiars que hi viuen
(16%), pel que són ferms coneixedors de la realitat
del barri.
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Resultats
1) Preferència d’àmbits d’actuació
En aquest primer apartat de l’enquesta es tractava
de prioritzar un total de dotze àmbits d’actuació
que agrupaven les propostes en paquets temàtics.

qüestions estratègiques relacionades amb el
foment del turisme o amb la promoció de noves
estructures de participació, resulten de menor
prioritat per a les persones enquestades.

Tal com ocorre amb les enquestes físiques, els
àmbits d’actuació que les persones participants
consideren prioritaris guarden relació amb
aspectes de mobilitat i accessibilitat. Per contra,

PLA DE REVITALITZACIÓ INTEGRAL DEL CENTRE ANTIC DE PUÇOL

III. PARTICIPACIÓ

169

2) Priorització de Propostes

Foment del turisme

MOBILITAT

ECONOMIA

3/35 Realització d’una campanya de promoció
turística basada en la difusió i la posada en valor
del patrimoni cultural i identitari local.

Alliberament de l’espai públic de vehicles privats

Reactivació econòmica
1/35 Desenvolupament d’un pla de foment al
comerç de proximitat que potencie la identitat
local.

4/35 Implantació d’un sistema de senyalètica i
col·locació de panells interpretatius per a elements
del patrimoni.
2/35 Creació de zones de càrrega i descàrrega
específiques per a comerços.
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5/35 No permetre l’aparcament sobre voreres per
tal d’assegurar l’accés de vehicles de serveis (neteja
de carrers) i d’emergències (ambulància, camió de
bombers). Incorporació de places d’aparcament
per a persones amb mobilitat reduïda.

6/35 Creació d’una plataforma única que done
preferència als vianants front al pas de vehicles
(semipeatonalització). Es permet la circulació
de vehicles però no l’aparcament excepte per a
persones amb mobilitat reduïda.
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7/35 Creació de nous aparcaments (plaça del
País Valencià, borsa al sud de la rotonda de Mercé
Rodoreda amb Caminàs).

9/35 Fomentar el bon ús de guals.

Millora de la circulació viària
11/35 Aplicació de sistemes per a la reducció de la
velocitat, especialment en Sant Joan i el Caminàs
(radar, disseny, semàfors).

10/35 Instal·lació d’un sistema d’accés restringit a
vehicles per a veïnat, comerciants i emergències.
8/35 Habilitació dels aparcaments
(Muralla, Santigons, camp de futbol)

existents
12/35 Reordenació dels sentits de circulació posant
especial atenció al canvi de sentit del carrer Sant
Joan.
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13/35 Revisió dels encreuaments perillosos
incorporant espills i altres mètodes per a minorar
les dificultats que comporten (especialment entre
Sant Joan i Morvedre).

15/35 Millora de les baranes d’ajuda en el
recorregut del pas inferior de la via i protecció
front als vehicles.

Millora de l’accessibilitat i l’estat dels carrers

Millora de les connexions amb la resta de barris

14/35 Repavimentació de carrers per tal d’eliminar
les irregularitats de la calçada, rebaixar els rastells
i facilitar el pas de vianants.

16/35 Instal·lació d’una passarel·la entre Santigons
i el Nucli Antic, donant continuïtat al carrer 9
d’Octubre
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17/35 Creació d’un pas inferior peatonal d’accés
directe a l’aparcament del carrer Felip Sebastià
(Cointra).

18/35 Construcció d’un pont a l’av. Mercé Rodoreda
amb av. dels Hostalets (Ronda Sud del municipi)
per tal d’alleugerar el tràfic sobre Caminàs.
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SOCIETAT I DEMOGRAFIA

21/35 Millora dels canals de comunicació municipal
(bàndol, revista mensual, etc)

Potenciació de la participació en la vida pública
del barri

Millora de les atencions a la gent gran
23/35 Programes d’assistència a gent gran per
a tasques diàries (compres bàsiques, pagament
d’impostos, etc.).

19/35 Creació d’estructures d’associació veïnal al
Nucli Antic (associació de veïns, de comerciants,
representants per carrers).

22/35 Difusió d’una campanya municipal per
al compliment de les normes de convivència
respectuosa veïnal.

20/35 Promoció d’activitats i festes populars al
Nucli Antic (cavalcades, clavaris, fira del comerç).
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24/35 Millora del transport urbà per a facilitar als
majors els desplaçaments entre el nucli antic i les
zones amb més serveis i comerç del municipi.
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Foment de l’arribada de nous habitants
25/35 Implantació d’un pla social d’accés a
l’habitatge (compra i lloguer), especialment per
a joves amb assessorament per part de l’oficina
tècnica.

URBANISME

27/35 Redacció d’una nova ordenança d’estètica
i condicions paisatgístiques del Nucli Antic
(soterrament de les instal·lacions urbanes,
cablejats; materialitat i proporcions de façanes).

29/35 Millora dels serveis de recollida de residus
(fem, reciclatge) i d’il·luminació.

30/35 Atenuació de l’impacte del soroll del tren
amb pantalles acústiques vegetals.
Millora de la qualitat urbana

Nous instruments de planejament
26/35 Redacció d’un Pla Especial del Nucli
Antic per a l’ordenació de nous espais públics
(esponjaments) i la creació de més dotacions.
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28/35 Redacció d’un pla de foment per a la
rehabilitació d’habitatges, amb la facilitació per la
sol·licitud d’ajudes per part d’una oficina tècnica
gestora.
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Millora de les dotacions de barri
31/35 Habilitació de llocs de trobada i gestió de
noves activitats socials en edificis públics existents
(sindicat agrícola, ajuntament, mercat, vivenda del
carrer La Font 16).

32/35 Intervenció en edificis patrimonials per a
dotar-los com equipaments culturals i lúdics (Casa
social del carrer horts 18-20, Magatzem i antic
cine d’estiu del Carrer nou d’octubre). Previament
s’hauria de realitzar un conveni de cessió d’ús amb
els propietaris o la compra de l’immoble.

33/35 Adequació de les zones verdes existents
de la Plaça Sant Joan de Ribera i Santigons per a
joves i majors incorporant mobiliari i millorant les
condicions d’accessibilitat

35/35 Generació d’àrees d’estada tancant al
trànsit algunes travesseres (La Font, Cavallers)
mitjançant mobiliari urbà.

34/35 Creació d’una nova zona verda a l’antic jardí
botànic.
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Posició Puntuació

Proposta

1

93

34/35 Creació d’una nova zona verda a l’antic jardí botànic.

2

88

13/35 Revisió dels encreuaments perillosos incorporant espills i altres mètodes per a minorar
les dificultats que comporten (especialment entre Sant Joan i Morvedre).

3

88

29/35 Millora dels serveis de recollida de residus (fem, reciclatge) i d’il·luminació.

4

86

14/35 Repavimentació de carrers per tal d’eliminar les irregularitats de la calçada, rebaixar
els rastells i facilitar el pas de vianants.

5

85

23/35 Programes d’assistència a gent gran per a tasques diàries (compres bàsiques,
pagament d’impostos, etc.).

6

84

18/35 Construcció d’un pont a l’av. Mercé Rodoreda amb av. dels Hostalets (Ronda Sud del
municipi) per tal d’alleugerar el tràfic sobre Caminàs.

7

82

7/35 Creació de nous aparcaments (plaça del País Valencià, borsa al sud de la rotonda de
Mercé Rodoreda amb Caminàs).

8

82

8/35 Habilitació dels aparcaments existents (Muralla, Santigons, camp de futbol)

9

82

32/35 Intervenció en edificis patrimonials per a dotar-los com equipaments culturals i lúdics
(Casa social del carrer horts 18-20, Magatzem i antic cine d’estiu del Carrer nou d’octubre).

10

81

10/35 Instal·lació d’un sistema d’accés restringit a vehicles per a veïnat, comerciants i
emergències.

11

80

22/35 Difusió d’una campanya municipal per al compliment de les normes de convivència
veïnal.

12

80

26/35 Redacció d’un Pla Especial del Nucli Antic per a l’ordenació de nous espais públics
(esponjaments) i la creació de més dotacions.

13

80

31/35 Habilitació de llocs d’encontre i gestió de noves activitats socials en edificis públics
existents (sindicat agrícola, ajuntament, mercat, vivenda del carrer La Font 16).

14

79

1/35 Desenvolupament d’un pla de foment al comerç de proximitat que potencie la identitat
local.

15

79

4/35 Implantació d’un sistema de senyalètica i col·locació de panells interpretatius per a
elements del patrimoni.

16

79

15/35 Millora de les baranes d’ajuda en el recorregut del pas inferior de la via i protecció front
als vehicles.

17

79

33/35 Adequació de les zones verdes existents de la Plaça Sant Joan de Ribera i Santigons
per a joves i majors incorporant mobiliari i millorant les condicions d’accessibilitat.

18

78

9/35 Fomentar el bon ús de guals.

19

76

28/35 Redacció d’un pla de foment per a la rehabilitació d’habitatges, amb la facilitació per
la sol·licitud d’ajudes per part d’una oficina tècnica gestora.

3) Llistat de propostes per ordre de priorització
Amb els resultats obtinguts en la valoració de
les propostes s’ha realitzat una classificació
quantitativa de totes elles, atorgant un valor de
dos punts per a cada resposta de “M’agradaria”,
un punt per a cada resposta “Neutre” i zero punts
per a les respostes del tipus “No M’Agradaria”.
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Posició Puntuació

Proposta

20

74

24/35 Millora del transport urbà per a facilitar als majors els desplaçaments entre el nucli
antic i les zones amb més serveis i comerç del municipi.

21

73

6/35 Creació d’una plataforma única que done preferència als vianants front al pas de
vehicles (semipeatonalització).

22

73

30/35 Atenuació de l’impacte del soroll del tren amb pantalles acústiques vegetals.

23

72

5/35 No permetre l’aparcament sobre voreres per tal d’assegurar l’accés de vehicles de
serveis (neteja de carrers) i d’emergències (ambulància, camió de bombers). Incorporació
de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

24

72

27/35 Redacció d’una nova ordenança d’estètica i condicions paisatgístiques del Nucli Antic
(soterrament de les instal·lacions urbanes, cablejats; materialitat i proporcions de façanes).

25

71

16/35 Instal·lació d’una passarel·la entre Santigons i el Nucli Antic, donant continuïtat al
carrer 9 d’Octubre

26

71

35/35 Generació d’àrees d’estada tancant al trànsit algunes travesseres (La Font, Cavallers)
mitjançant mobiliari urbà.

27

69

20/35 Promoció d’activitats i festes populars al Nucli Antic (cavalcades, clavaris, fira del
comerç).

28

69

25/35 Implantació d’un pla social d’accés a l’habitatge (compra i lloguer), especialment per
a joves amb assessorament per part de l’oficina tècnica.

29

68

21/35 Millora dels canals de comunicació municipal (bàndol, revista mensual, etc)

30

64

19/35 Creació d’estructures d’associació
comerciants, representants per carrers).

31

63

11/35 Aplicació de sistemes per a la reducció de la velocitat, especialment en Sant Joan i el
Caminàs (radar, disseny, semàfors).

32

60

3/35 Realització d’una campanya de promoció turística basada en la difusió i la posada en
valor del patrimoni cultural i identitari local.

33

60

17/35 Creació d’un pas inferior peatonal d’accés directe a l’aparcament del carrer Felip
Sebastià

34

56

2/35 Creació de zones de càrrega i descàrrega específiques per a comerços.

35

52

12/35 Reordenació dels sentits de circulació posant especial atenció al canvi de sentit del
carrer Sant Joan.

veïnal al Nucli Antic (associació de veïns, de
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III.06. Difusió i comunicació
La comunicació realitzada s’ha tractat d’adaptar als
principis del llenguatge inclusiu, tenint en compte
la perspectiva de gènere. Les comunicacions s’han
realitzat en els dos idiomes oficials: valencià i
castellà.
En termes generals la difusió realitzada ha sigut
modesta, els participants de les diferents activitats
han transmés queixes sobre el curt abast d’aquesta.
Possiblement la manca de teixit associatiu del
veïnat ha incidit negativament en l’abast de la
difusió realitzada però també el poc pes de la
difusió en suports físics al barri.

III.06.A Mitjans de comunicació digitals
Amb l’objectiu de generar un procés de
participació obert i transparent a la ciutadania s’ha
creat la pàgina web http://pricap.particip.es/ com
a mitjà principal d’informació sobre el PRICAP. En
aquesta pàgina s’ha tractat de recollir la informació
principal adaptant el llenguatge perquè fora
altament comprensible.

Per als pròxims passos en la revitalització del
Nucli Antic és imprescindible realitzar una millor
planificació de la comunicació posant l’accent
en la comunicació física donada la realitat
sociodemogràfica del barri.
Imatge principal de la pàgina web associada a la redacció
del document

En aquesta web es pot consultar tot allò relacionat
amb el PRICAP: què és, calendari de participació
ciutadana i documentació en versió esborrany
per poder realitzar aportacions. Així mateix des
d’aquesta s’ha obtingut accés a les enquestes
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digita i s’ha pogut fer aplegar suggerències i
preguntes, així com tenir un seguiment del procés
de redacció a l’apartat de notícies.

Entrades de la web municipal sobre el

>

PRICAP

Secció de notícies de la web

Associat a la web s’ha creat un grup de correus
informatius que avisa als subscriptors de les
novetats, l’apertura d’enquestes i les activitats
imminents.
Altre dels canals de difusió del PRICAP ha estat la
pàgina web de l’ajuntament de Puçol http://www.
puçol.es, i la seua pàgina de Facebook https://
www.facebook.com/espucol/.

Per últim, i de manera informal s’ha realitzat
difusió via Whatsapp mitjançat un text molt breu
i una imatge associada a l’activitat que s’estava
promocionant.
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>

Butlletí d’informació mensual Notícies de Puçol.

III.06.B Mitjans de comunicació físics

Edicions de novembre de 2017 i febrer 2018

Per tal d’arribar a la gent d’edat més avançada es
va optar per realitzar un disseny de cartelleria per
a distribuir en els principals espais de socialització
del Nucli Antic en format A3 però també A6 a
mode de pamflet.
A banda es va incloure una xicoteta ressenya al
periòdic gratuït d’informació mensual Notícies
de Puçol que es pot trobar als principals espais
públics del municipi, concretament en l’edició de
novembre (inici de la redacció del document) i
febrer (fase de participació).

III.06.C Materials emprats per a la difusió

>

A continuació es mostren els materials distribuïts
tant físicament com digitalment per a promocionar
les diverses activitats de participació ciutadana.

Cartell amb les activitats de participació. Emprat a la
difusió digital i física (format cartell-A3 i pamflet-A6).
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Imatges emprades per a la difusió de les

>

activitats participatives a les reds socials i
pàgina web
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pàgina en blanc
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