DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ DEL
TERRITORI, URBANISME I PAISATGE

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

INFORME RELATIU A l'IMPACTE SOBRE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN RELACIÓ AMB
EL PROJECTE DE DECRET PER A L'APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL DE LA
INFRAESTRUCTURA VERDA DEL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

1. IDENTIFICACIÓ DE LA NORMA

1.1 Denominació: Projecte de Decret per a l'aprovació del Pla d'Acció Territorial de la
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana
1.2. Origen de la seua elaboració: L'espai litoral de la Comunitat Valenciana és un actiu territorial
de primera magnitud des del punt de vista econòmic, ambiental i social. Econòmic, ja que el 15%
del PIB de la Comunitat Valenciana es realitza en la franja de 500 metres des de la ribera del mar;
ambiental perquè la franja costanera alberga a ni més ni menys que 10 Parcs Naturals, el 90% de
les nostres zones humides més importants i 22 Llocs d'Interés Comunitari de la Xarxa Natura
2000; i social perquè més del 70% de la població de la Comunitat Valenciana viu a menys de 10
quilòmetres de la franja litoral, amb la qual cosa suposa quant a la possibilitat d'aprofitar els seus
béns i servicis ambientals, econòmics i recreatius. Al mateix temps és l'espai més amenaçat per
les expectatives urbanístiques desproporcionades, per la qual cosa és urgent i necessari formular i
aprovar un Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral que actue de manera
immediata definint els distints elements de la seua infraestructura verda, les seues connexions
amb l'interior del territori, les seues relacions i transició amb el bord urbà i corregint en la mesura
que es puga els errors de planificació urbanística que s'han produït en els últims anys.

2. IDENTIFICACIÓ DELS DRETS, LES NECESSITATS I ELS GRUPS DE LA INFÀNCIA SOBRE
ELS QUALS LA NORMA POT TINDRE ALGUN EFECTE

2.1 Drets concrets de la infància sobre els quals pot tindre incidència la norma: A la vista del
contingut de la norma i de l'annex I de la guia metodològica d'elaboració del present informe, cap
afimar que no es considera que el Projecte de Decret per a l'aprovació del Pla d'Acció
Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana vaja a tindre
cap impacte sobre els drets de la infància.
2.2 Necessitats bàsiques de la infància sobre les quals la norma pot tindre incidència: A la
vista del contingut de la norma i del Annex II de la guia metodològica d'elaboració del present
informe, cap afimar que el Projecte de Decret per a l'aprovació del Pla d'Acció Territorial de la
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Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana va tindre incidència positiva sobre
les següents necessitats bàsiques:
SALUD FÍSICA
Espai exterior adequat

AUTONOMÍA
Joc i temps d'oci.

2.3 Especial impacte de la norma en grups concrets i circumstàncies de xiquets, xiquetes i
adolescents: Tal com ha establit el Comité de les nacions Unides dels Drets del Xiquet, estos no
constituïxen un grup homogeni. A la vista del contingut del Projecte de Decret per a l'aprovació del
Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana, este no té
una especial incidència sobre un grup concret, atés que l'aprovació de la mateixa comportarà una
millora de la qualitat de les necessitats bàsiques anteriorment indicades per a xiquets, xiquetes i
adolescents en el seu conjunt, independentment de les seues edats i circumstàncies.

3. ANÀLISI DE L'IMPACTE EN LA INFÀNCIA
3.1 Aspectes concrets que s'han identificat en la norma com a productors d'algun tipus
d'impacte en els drets i necessitats de la infància: A la vista del contingut de la norma objecte
d'anàlisi, cal afirmar que tota la norma en el seu conjunt, té una incidència positiva en la infància,
ja que el seu objecte és la posada en valor i protecció activa de l'espai més utilitzat pels ciutadans
de la Comunitat Valenciana com a forma de recreació i oci el que comporta, de manera implícita,
una millora de la qualitat de vida dels ciutadans amb caràcter general i, per tant de la infància.
Esta millora de la qualitat de vida incidix positivament en els aspectes indicats en l'apartat 2.2 del
present relatives a una millora de l'espai de l'espai.
3.2 Resum de dades objectives, observacions i valoració subjectiva dels aspectes concrets
analitzats que reflectisquen la situació de partida i els canvis que sobre els mateixos pot
produir l'aprovació de la norma.
Descripció de la situació de partida: L'espai litoral és un dels actius territorials més importants
de la Comunitat Valenciana, valuós des del punt de vista econòmic, ambiental i social, però al
mateix temps fràgil i amenaçat per la gran pressió que s'exercix sobre els seus recursos naturals,
especialment el sòl, on ja la mitat dels primers 500 metres des de la ribera del mar és urbà o
urbanitzable. Esta pressió per l'ús del territori s'ha incrementat més, si és possible, en els últims
decennis, ja que des de 1990 fins al final de la bambolla immobiliària el creixement del sòl
urbanitzat del litoral va créixer a un ritme superior en més de tres vegades al de la població,
segellant gran quantitat de sòl estratègic per a la seua dedicació a la vivenda de segona
residència, la qual cosa ha originat un parc sobredimensionat i amb grans problemes per a ser
absorbit pel mercat.
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Per això, a fi de preservar i posar en valor este espai litoral des de la perspectiva de la
conservació activa es formula el Pla d'Acció Territorial d'Infraestructura Verda del Litoral que
identifica els sòls costaners de major valor ambiental, territorial, cultural i de protecció enfront de
riscos naturals i induïts, els ordene i establisca una regulació dels usos i activitats compatibles
amb els mateixos a fi de garantir un ús racional i sostenible d'este espai. La finalitat del pla no és
fossilitzar els espais litorals d'interés sinó garantir-los un ús adequat assegurant la seua
preservació i posada en valor des d'un punt de vista intel·ligent i creatiu.
Previsió dels resultats que produirà l'aprovació de la norma: L'aprovació del pla contribuirà de
manera decisiva al procés de requalificació de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana,
preservant els valors del litoral i dotant de major qualitat a l'espai urbà ja construït, la qual cosa
permetrà satisfer les demandes de determinats segments turístics del litoral que, davant de la gran
competència d'escala mundial, valoren les característiques diferencials i identitàries dels territoris i
la presència d'espais verds i oberts que permeten conviure amb un paisatge de qualitat en la
primera línia del mar. Això permet, a més, desenvolupar activitats recreatives complementàries a
la modalitat tradicional del turisme de sol i platja, dins d'un mercat turístic cada vegada més
exigent pel que fa a un medi ambient adequat i uns paisatges d'elevada qualitat.

4. VALORACIÓ DE L'IMPACTE EN LA INFÀNCIA: POSITIU, ja que l'aprovació del pla comporta
la protecció activa i posada en valor d'un espai d'acreditats valors que tenen una incidència
positiva en la millora de la qualitat de vida, així com la posada en valor d'un sòl d'acreditats valors
ambientals, territorials i culturals, que atorgarà a la població una millora de la qualitat de vida en la
mesura que millorarà la qualitat de l'espai litoral i permetrà una requalificació de les activitats en
este àmbit.

5. MESURES QUE CONTRIBUÏXEN A ACONSEGUIR L'IMPACTE POSITIU: Les mesures s'han
anat indicant al llarg del present informe. Ara bé, atés que és un document viu en el que s'aniran
incorporant les observacions i suggeriments que, en el seu moment, es realitzen no sols per les
administracions i organitzacions relacionades amb la infància, sinó també, les realitzades pels
propis xiquets/as i adolescents al llarg de procés d'elaboració.

El director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
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