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 D’IMPACTE DE GÈNERE
1) DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE O NORMA
2)
Denominació del projecte o norma
Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral
Òrgan administratiu que la promou
Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
Context o àmbit d’actuació de la norma
L’ordenació de l’espai litoral, des de la perspectiva de la conservació activa promoguda
per l'Estratègia Territorial Europea, fa necessària la formulació d'un instrument d'àmbit
supramunicipal que identifique els sòls costaners de major valor ambiental, territorial,
cultural i de protecció enfront de riscos naturals i induïts, que els ordene i establisca una
regulació dels usos i activitats admissibles en els mateixos amb la finalitat de garantir un
ús racional i sostenible d'aquest espai.
Objectius generals del projecte
a) Definir i ordenar la infraestructura verda supramunicipal del litoral, protegint els seus
valors ambientals, territorials, paisatgístics, culturals, educatius i de protecció enfront dels
riscos naturals i induïts i del canvi climàtic.
b) Garantir la connectivitat ecològica i funcional entre els espais del litoral i l'interior i
evitar la fragmentació de la infraestructura verda.
c) Potenciar el manteniment d'espais lliures d'edificació i urbanització en la franja litoral,
evitant la consolidació de continus edificats i de barreres urbanes que afecten als valors
de l'espai litoral.
d) Garantir l'efectivitat de la protecció de les servituds del domini públic marítim terrestre i
de les seues zones de protecció.
i) Harmonitzar el règim jurídic general dels sòls de l'espai litoral.
f) Millorar la qualitat i funcionalitat dels espais del litoral ja urbanitzats, de gran
importància econòmica, social i ambiental, i especialment per al foment d'un turisme de
qualitat.
g) Facilitar l'accessibilitat i la mobilitat per vianants i ciclistes en el litoral i en les seues
connexions amb l'interior del territori.
Objectius per a promoure la igualtat entre dones i homes
Al tractar-se d’una norma d’ordenació paisatgística i territorial, no preveu objectius en
matèria d’igualtat de dones i homes
3) ANÀLISIS DE LA PERTINENÇA DE GÈNERE
4)
No hi ha una afectació que puga justificar l’anàlisi des de la perspectiva de gènere
5) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓ
No procedeix
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6) PREVISIÓ D’EFECTES SOBRE LA IGUALTAT
No se’n preveuen
7) VALORACIÓ DE L'IMPACTE DE GÈNERE
8) VALORACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE (Marqueu el que considereu adient)
Com que l’objectiu és la millora les condicions ambientals i racionalitzar l’ús del sol, es
considera que tindrà efectes possitius sobre la vida de les persones, sense que puga
distingir-se un efecte diferenciat
Positiu

X

Negatiu
9) PROPOSTES DE MODIFICACIÓ


En la pròpia norma o política
Revisió del llenguatge per a que siga inclusiu



Altres actuacions o futures normes
(Propostes d’adopció de mesures dirigides a complementar o millorar l’eficàcia de
la norma o política)
EL DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI
URBANISME I PAISATGE
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INFORME D’IMPACTE DE GÈNERE

1) DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE O NORMA
Denominació del projecte o norma
Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral
Òrgan administratiu que la promou
Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
Context o àmbit d’actuació de la norma
L’ordenació de l’espai litoral, des de la perspectiva de la conservació activa promoguda
per l'Estratègia Territorial Europea, fa necessària la formulació d'un instrument d'àmbit
supramunicipal que identifique els sòls costaners de major valor ambiental, territorial,
cultural i de protecció enfront de riscos naturals i induïts, que els ordene i establisca una
regulació dels usos i activitats admissibles en els mateixos amb la finalitat de garantir un
ús racional i sostenible d'aquest espai.
Objectius generals del projecte
a) Definir i ordenar la infraestructura verda supramunicipal del litoral, protegint els seus
valors ambientals, territorials, paisatgístics, culturals, educatius i de protecció enfront dels
riscos naturals i induïts i del canvi climàtic.
b) Garantir la connectivitat ecològica i funcional entre els espais del litoral i l'interior i
evitar la fragmentació de la infraestructura verda.
c) Potenciar el manteniment d'espais lliures d'edificació i urbanització en la franja litoral,
evitant la consolidació de continus edificats i de barreres urbanes que afecten als valors
de l'espai litoral.
d) Garantir l'efectivitat de la protecció de les servituds del domini públic marítim terrestre i
de les seues zones de protecció.
i) Harmonitzar el règim jurídic general dels sòls de l'espai litoral.
f) Millorar la qualitat i funcionalitat dels espais del litoral ja urbanitzats, de gran
importància econòmica, social i ambiental, i especialment per al foment d'un turisme de
qualitat.
g) Facilitar l'accessibilitat i la mobilitat per vianants i ciclistes en el litoral i en les seues
connexions amb l'interior del territori.
Objectius per a promoure la igualtat entre dones i homes
Es tracta d’una norma d’ordenació paisatgística i territorial que no preveu objectius en
matèria d’igualtat de dones i homes
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2) ANÀLISIS DE LA PERTINENÇA DE GÈNERE
No hi ha una afectació que puga justificar l’anàlisi des de la perspectiva de gènere

3) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓ
No procedeix

4) PREVISIÓ D’EFECTES SOBRE LA IGUALTAT
No se’n preveuen

5) VALORACIÓ DE L'IMPACTE DE GÈNERE (Anàlisis)
a) Presencia de dones i homes
No procedeix
b) Accés als recursos
No procedeix
c) Participació en la presa de decisions
No procedeix
d) Normes socials i valors
No procedeix
e) Compliment de la normativa en matèria d’igualtat
No s’oposa en cap aspecte a la normativa en matèria d’igualtat

6) VALORACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE (Conclusió)
Com que l’objectiu és la millora les condicions ambientals i racionalitzar l’ús del sol, es
considera que tindrà efectes possitius sobre la vida de les persones, sense que puga
distingir-se un efecte diferenciat en dones i homes.
Positiu

X

Negatiu
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7) PROPOSTES DE MODIFICACIÓ


En la pròpia norma o política
S’ha revisat el llenguatge i resulta adequat



Altres actuacions o futures normes

EL DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I PAISATGE
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