HISTÒRIC DE VERSIONS DEL DOCUMENT:
DIRECTRIUS PER AL DESENVOLUPAMENT
D'ESTRATÈGIES DE REGENERACIÓ URBANA
PER A MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Versió Beta, gener 2018
Versió 1ª Edició, juny 2018: Canvis principals respecte a la versió Beta.










Introducció: es presenten alguns conceptes de l'Agenda Urbana Europea, sobre la base de les últimes publicacions
sobre aquesta.
Etapes per al desenvolupament d'una ERU: es fita l'abast de la metodologia presentada en aquestes directrius al
plantejament inicial o proposta d'una ERU per part d'un ajuntament, deixant per a etapes posteriors la definició
exhaustiva de les operacions o actuacions a desenvolupar en cada Línia d'Actuació, així com els indicadors de
seguiment per a avaluar l'assoliment d'objectius.
Formulació sintètica de l'estratègia. Fitxes: S'adapten les dades i la informació a recopilar al llarg de les 4 Etapes,
adaptant les fitxes a aquest nivell d'informació. Se suprimeixen les dades relatives a algunes dades de partida, a
dades de la “Estratègia Executada” o al detall de cada Actuació.
Annex 1: VEUS. S'actualitza la presentació del Visor de l'Espais Urbans Sensibles sobre la base dels ajustos
realitzats sobre aquest.
Annex 3.1. Recopilació d'EDUSI’s: s'actualitza el quadre resum, incorporant les 5 EDUSI’s seleccionades en 2018,
i es millora el format de les fitxes resum ja contingudes.
Annex 3.2. Recopilació d'ARRU’s: S'afigen 16 fitxes resum, a les 2 presentades en la versió Beta.
Annex 4. Fitxes operatives per al desenvolupament d'una ERU: S'actualitza el formulari de les fitxes segons els
canvis presentats en els apartats 2 i 3.

Versió V.2, juliol 2018: Canvis principals respecte a la versió 1.







Índex: Es reorganitza l'ordre dels annexos, de manera que la mostra de la Fitxes operatives passa de l'annex 4 al
1, i s'incorpora un nou annex, el 5, per a presentar les “Instruccions per a l'aplicació del VEUS en una ERU”.
Annex 1: VEUS. S'actualitza la presentació del Visor de l'Espais Urbans Sensibles sobre la base dels ajustos
realitzats sobre aquest.
Annex 3.2. Recopilació d'ARRU’s: S'actualitza la fitxa de l'ARRU “Cabanyal- Canyamelar – València”.
Annex 5: Instruccions per a l'aplicació del VEUS en una ERU: Es presenten unes instruccions per a aquells
ajuntaments que desitgen proposar una ERU en un àrea integrada en una determinada Secció Censal o en un àrea
en la qual participen diverses Seccions Censals. Es presenta la metodologia per a calcular, en aquests dos casos,
la Tipologia de Vulnerabilitat de l'àrea.
Bibliografia: S'amplia i actualitza.
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