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FINANÇAMENT  PER A ENTITATS LOCALS 
Benicarló, 26 de gener de 2016 



La Unió Europea, en el marc de l’ Estratègia 2020 s’ha compromès a que les 
seues polítiques de creixement i cohesió s’orienten a aconseguir 3 objectius: 

2 
CREIXEMENT  
SOSTENIBLE 

 
 

 

 

 

 
 

Promoció d’una 
economia que faça un 

ús mes eficaç dels 
recursos, que siga més 
verda i competitiva 
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Desenvolupament 
d’una economia 
basada en el 
coneixement i   
l' innovació 
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CREIXEMENT 
INTEGRADOR 

 
 
 
 
 

Foment d’una 
economia amb alt 
nivell de treball que 
tinga cohesió social i 

territorial 



Ordre HAP/2427, de 13 de novembre, per la que s’aproven les bases i la 

primera convocatòria per a la selecció d’ estratègies de Desenvolupament 

Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa 

operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

 
 
 

Són elegibles distintes tipologies d’àrees urbanes, entre les que es 
troben les agrupacions de municipis amb una població de cadascun 
d’ells superior a 20.000 habitants. BENICARLÓ - VINARÒS 

Per a àrees funcionals majors de 50.000 habitants (54.858 
habitants entre Benicarló i Vinaròs), l’ajuda màxima a assignar per a 
les actuacions a cofinançar és de 15.000.000 €.   

La formalització i presentació de sol·licituds requereix l’elaboració 
d’una estratègia DUSI per a l’àrea urbana de Benicarló-Vinaròs. 



COM S’HA DISSENYAT L’ESTRATÈGIA? 
        FASES 



CONTINGUT DE L’ ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I 
INTEGRADA (DUSI) 

1. Identificació inicial de problemes / reptes urbans de l’àrea. 
2. Anàlisi del conjunt de l’àrea urbana des d’una perspectiva integrada       

(anàlisi físic, ambiental, condicions climàtiques, energètic, econòmic, 
demogràfic, social, context territorial, marc competencial). 

3. Diagnòstic DAFO de la situació de l’àrea urbana. 
4. Delimitació de l’àmbit d’actuació. 
5. Pla d’implementació de l’Estratègia. 
6. Participació ciutadana i dels agents socials. 
7. Capacitat administrativa. 
8. Principis horitzontals i objectius transversals. 



1.1. Primera sessió (14/12/2015): 
Identificació dels reptes actuals, 
debilitats i conflictes. 
 
1.2. Segona sessió (21/12/2015): 
Presentació DAFO. Propostes i 
selecció de prioritats. Pla d’acció. 
 
 

Enviament primer esborrany de 
l’EDUSI.  

Feed-back. 
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Taller de participació: TAULES 
SECTORIALS 

 
1.  Cohesió social. 
2. Economia, empresa i ocupació. 
3. Territori i medi ambient. 
 

 

REPTES 
PRIORITATS 
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A través de la web dels 

Ajuntaments de Benicarló i Vinaròs, 

des del 14 de desembre de 2015, i 

fins el 4 de gener de 2016, els veïns 

i veïnes han pogut participar en 

l’elaboració de l’EDUSI aportant 

suggeriments, a través d’un formulari 

web. 

 
 



PROCÉS DE DISSENY 
DE L’ESTRATÈGIA: 

Anàlisi 

Diagnosi 

Participació 

S’han 

identificat 

REPTES S’han 

establert 

OBJECTIUS 
S‘han 

proposat 

LÍNIES 

D’ACTUACIÓ 



FEDER  16 REPTES BENICARLÓ-VINARÒS 

CLIMÀTICS I. “Prevenir el risc d’inundacions com a mecanisme d’adaptació al canvi climàtic". 

AMBIENTALS 

I. "Reduir els consums energètics i amb això, les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera",  

II. "Reduir els nivells de contaminació acústica".  

III. "”Millorar la qualitat de l’aire” 

IV. “Protegir, fomentar i desenvolupar el patrimoni natural existent: espais naturals i zones verdes”. 

V. "Resoldre els problemes d’intrusió marina". 

DEMOGRÀFICS 

I. “Construir un àrea urbana adaptada a les necessitats de la població d’edat avançada i de les persones 
amb mobilitat reduïda” 

II. “Generar un entorn econòmic, social i cultural que cree oportunitats per al ple desenvolupament de la 
població jove”. 

SOCIALS 

I. “Dotar-se de recursos adients i de serveis adaptats per a donar resposta a les necessitats dels grups 
més vulnerables i fomentar la convivència”.  

II. “Promoure el desenvolupament social integrat de l’àrea urbana proporcionant noves oportunitats que 
milloren la qualitat de vida de totes les persones”. 

III. “Promoure la implantació de noves tecnologies i estendre l’ús de les TIC”. 

IV. “Evitar la degradació de les zones urbanes amb especials necessitats” 

V. “Establir una nova forma de treballar coordinada que optimitze els recursos endògens de l’àrea 
d’intervenció”. 

ECONÒMICS 

I. “Convertir l’àrea urbana en un territori atractiu per a l’activitat econòmica que atraga i retinga el talent 
i facilite l’arribada de noves iniciatives empresarials”. 

II. “Mantenir un teixit productiu diversificat que combine els sectors tradicionals amb les noves activitats 
basades en el coneixement” 

III. “Crear treball de qualitat i que afavorisca la cohesió social”. 



Objectius Temàtics Línia d’Actuació Total 

OT2 

Millorar l’ús i la qualitat de les TIC 

i l’accés a les mateixes 

2.1. Desenvolupament d’eina SIG per a la gestió de serveis urbans Smart 

Cities. 
2.100.000 € 

2.2.  Accions d’alfabetització digital. 900.000 € 

OT4 

Afavorir la transició a una 

economia baixa en carboni a tots 

els sectors 

4.1. Foment de la connectivitat de l’Àrea Urbana a través d’itineraris ciclistes 

i per a vianants. 
2.100.000 € 

4.2. Optimització dels sistemes de transport públic interurbà. 1.700.000 € 

4.3. Implantació de mesures d’eficiència energètica en equipaments i 

infraestructures públiques. 
1.600.000 € 

4.4. Foment de l’ús de les energies renovables als equipaments públics. 1.800.000 € 

OT6.  

Conservar i protegir el medi 

ambient i promoure l’eficiència 

dels recursos 

6.1.  Desenvolupament del potencial dels recursos turístics alternatius i 

complementaris a l’oferta actual. 
2.300.000 € 

6.2.  Rehabilitació integral de barris no consolidats a Vinaròs i Benicarló. 5.800.000 € 

6.3. Pla de millora de la qualitat ambiental de l’entorn urbà. 1.500.000 € 

OT9.  

Promoure la inclusió social i lluitar 

contra la pobresa i forma de 

discriminació. 

9.1. Millora de les infraestructures i equipaments per a promoure la inclusió 

social de les persones amb especials dificultats. 
4.200.000 € 

9.2.  Revitalització de les zones urbanes amb especials necessitats des de la 

intervenció a l’espai públic. 
3.900.000 € 

9.3. Accions FSE d’inclusió social. 1.200.000 € 

9.4. Generació d’activitat econòmica sostenible i d’alt valor. 900.000 € 

30.000.000 € 
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