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Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

INTRODUCCIÓ
Per què un Pla Urbà d’Actuació Municipal?
La Diputació de València, mitjançant acord plenari de 28 d’abril de 2020, va
aprovar el Pla d’Inversions 2020-2021. En les seues bases va establir, com
a requisit indispensable, que tots el municipis beneficiaris d’aquest Pla han
d’afrontar, en el bienni 2020-2021, el desenvolupament d’un Pla Urbà
d’Actuació Municipal (PUAM).
Així, l’Ajuntament de Alcàntera de Xúquer, en la seua intenció d’avançar en
la consecució d’un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable,
intel·ligent i sostenible, considera indispensable el desenvolupament del
PUAM per al municipi d’Alcàntera de Xúquer. Aquest document de caràcter
estratègic local, descriurà les línies d’actuació del municipi, amb la finalitat
d’incorporar els objectius establits en l’agenda urbana municipal.
El PUAM per al municipi d’Alcàntera de Xúquer es planteja amb vocació
transformadora d’espais i àrees del municipi, per la qual cosa es considera
necessari comptar amb l’impuls de la participació, debat i diàleg amb la
ciutadania i els agents socials per a concretar un disseny futur del municipi
d’Alcàntera de Xúquer.
Les tendències globals entorn al medi ambient, la societat o l’economia, són
cada vegada més canviants i interrelacionades, i, junt a la relació de la
ciutat amb el seu entorn més pròxim, provoquen la necessitat de
desenvolupar un pla d’acció a llarg termini, que permeta al municipi
d’Alcàntera de Xúquer configurar un sistema urbà capaç d’adaptar-se de
manera àgil a les noves metes establides per l’Agenda 2030, mitjançant els
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Un altre aspecte important és la implicació i activa participació dels
ciutadans i ciutadanes del municipi d’Alcàntera de Xúquer en el procés de
planificació estratègica, resultant innegable l’enriquiment que tots els
agents socials poden proporcionar al model de municipi que es pretén
aconseguir.
Es planteja amb horitzó 2020-2027, de manera que la implementació de
l’estratègia definida durant el projecte puga prevaldre sobre els possibles
canvis de legislatura i/o governs que es puguen donar en el futur.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030
Tenint en compte que el context actual presenta importants desafiaments
com la inequitat, la pobresa, el canvi climàtic, la degradació i pèrdua
d’ecosistemes, entre d’altres, és imperatiu realitzar adequacions per a
7
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satisfir les nostres necessitats sense comprometre les de les següents
generacions.
En aquest sentit, l’ONU, en 2015, va aprovar l’Agenda 2030 sobre el
Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues
societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots
sense deixar a ningú arrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclouen des de l’eliminació de la
pobresa fins al combat del canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona,
la defensa del medi ambient o el disseny de les ciutats.
Il·lustració 1. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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Font: Pàgina web Educació València, participació ciudadana, Aula ODS.

Aquests objectius són de gran importància ja que responen a grans reptes
com la garantia d’una vida digna per a les persones, un desenvolupament
sostenible i equitatiu i un medi ambient sa que sustente l’anterior.
En aquest sentit, es confirma que, per a aconseguir un desenvolupament
sostenible és necessari situar les metes dels ODS, a partir del paper
fonamental dels municipis de la Comunitat Valenciana. Els 17 ODS no són
un tractat jurídic d’obligat compliment sinó un compromís polític i ètic que
ha d’abordar tot el municipi, tractant-se d’una prioritat estratègica de tot
ordre, vist que, a través de les metes locals, és possible aconseguir les
metes dels ODS.
Correspon així, als Ajuntaments elaborar un Pla per a connectar el seu
programa d’acció política de futur amb els ODS. I és així com el PUAM
8
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impulsarà de manera immediata noves polítiques, mesures, governança i
mètodes de treballs i conduirà a l’adopció d’una estratègia de
desenvolupament sostenible a llarg termini que represente un projecte de
municipi.
Amb això, el PUAM representa el pas necessari per a dotar a la
implementació de l’Agenda 2030 de la prioritat en l’agenda política que
requereix i mereix com a element medul·lar de les polítiques públiques.
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FASE I. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Per a efectuar amb èxit un PUAM és necessari realitzar una exhaustiva
anàlisi de la situació actual del municipi d’Alcàntera de Xúquer. Aquesta
anàlisi ens permetrà identificar els objectius que ha de plantejar-se
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer per a un adequat treball per a la
ciutadania.
Mitjançant el seguiment i estudi de fonts quantitatives i qualitatives
traçarem una estratègia d’actuació i desenvolupament del projecte. Aquesta
fase és fonamental perquè l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer puga
identificar les seues fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces amb vista
a afrontar el repte d’avançar cap als ODS.
A la vista de la importància de mantindre una efectiva comunicació amb la
ciutadania, es contempla, a més a més, l’obertura d’un procés de
participació ciutadana que ens mostre la visió de la població d’Alcàntera de
Xúquer i dels treballadors de l’Ajuntament. Esta informació, serà necessària
per a definir els objectius que cal abordar.
Amb tot això, hem aconseguit dissenyar un mapa d’accions per a obtindre
una anàlisi completa de la situació actual en la qual es troba el municipi
d’Alcàntera de Xúquer i de l’àmbit competencial i de gestió de l’Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer, afavorint així la implantació d’accions referides a la
consecució dels ODS.

Activitat 1. Anàlisi del municipi
Després d’un exhaustiu procés d’estudi i recopilació d’informació s’ha
efectuat una completa anàlisi dels diferents àmbits que componen el
municipi d’Alcàntera de Xúquer, des de l’anàlisi física i territorial, on es
contemplen elements com les infraestructures, el transport, etc. fins a
l’anàlisi demogràfica, econòmica, mediambiental i turística, on es
contemplen qüestions com els recursos naturals disponibles, la gestió per
l’Ajuntament del canvi climàtic, el patrimoni cultural del municipi, etc.

10

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 10 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

1. Eix d’urbanisme
1.1.

Anàlisi física i territorial

Alcàntera de Xúquer és un municipi pertanyent a la província de València,
situat a la comarca de la Ribera Alta. Es situa entre els marges del riu
Xúquer (a la dreta) i el riu Sellent (més pròxim, a l'esquerra).
Així mateix, el terme municipal d'Alcàntera de Xúquer queda envoltat per
les següents localitats limítrofes: pel nord amb Gavarda; per l'est amb
Beneixida; pel sud amb Llosa de Ranes; i per l'oest amb Càrcer, municipi
conurbat a Alcàntera de Xúquer.
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El terme municipal compta amb una extensió no gaire ampla, 3,3km2 i una
població, on el terreny forma una estreta faixa que s'estén de nord a sud
amb una orografia plana quasi íntegrament.
Alcàntera de Xúquer es troba a una altura de 33 msnm, la qual es manté als
voltants del municipi sense grans variacions, amb excepció dels terrenys
situats al sud del terme municipal, més accidentats per la presència del
vessant de la Mola, un turó d'uns 215 metres sobre el nivell de la mar que
conforma el tancament del terme pel costat sud.
Il·lustració 2.Terme municipal Alcàntera de Xúquer

Font: Elaboració pròpa a partir de descarregues de IDEV
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Quant a l'organització territorial, la connexió principal del municipi es
realitza a través de la A-7/ E-15 des de la ciutat de València. L'A-7 o
Autovia del Mediterrani constitueix el traçat de carretera que connecta
Algesires amb Barcelona, recorrent el litoral mediterrani i sent l'autovia més
llarga d'Espanya. La denominació E-15 correspon a la nomenclatura de la
xarxa de Carreteres Europees.
D'altra banda, podem observar com el caràcter físic del terme és molt
propici a l'extensió dels cultius, presentant un entorn circumdant d'extenses
hortes recorregudes per camins. Fonamentalment, els cultius es dediquen
als cítrics i kakis (existint una Denominació d’Origen Pròpia, Kaki de la
Ribera del Xuquer), constituint un dels motors econòmics més rellevants del
municipi.
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1.2.
1.2.1.

Entorn urbà
Origen i consolidació urbana

Basant-nos en l'origen etimològic del topònim Alcántera, podem observar
com el mateix prové de l'àrab “al qántara”, paraula emprada en la
denominació de ponts i fins i tot dics. L'assentament primigeni d'època àrab
comptava amb poques edificacions i una xicoteta mesquita sobre la qual
s'acabaria construint l'Església del municipi en el segle XVI. Posteriorment,
Jaume I incorporaria la població al Regne de València, sobre l'any 1244, en
acabar la conquesta de Xátiva. La població musulmana, igual que en molts
altres assentaments, va continuar mantenint els seus costums i estil de
vida, fins a la seua expulsió definitiva en 1609.
El municipi va passar per les mans de diferents senyorius, pertanyent
finalment als comtes d'Albalat fins a la dissolució del règim senyorial en el
segle XIX.
Des dels seus orígens, l'estructura del nucli urbà s'ha organitzat sobre dos
eixos perpendiculars que donen lloc a una figura d'una creu llatina.
L'encreuament de tots dos eixos, es realitza en la cèntrica Plaça de la
Constitució, la qual s'obri albergant l'actual edifici de l'Ajuntament. L'eix
vertical, de nord a sud, es correspon amb els carrers María Miquel i Ausias
March; mentre que l'eix horitzontal es correspon amb el Carrer Major, antic
camí de Càrcer i de València, també anomenat carrer de la Barca del Rei.
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Il·lustració 3. Nucli originari. Creixement i estructura urbana d’Alcàntera
de Xúquer
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Font: Vol americà 1956. Visor de cartografia de l’Institut Geogràfic Valencià IGN-GVA

D'aquesta manera, el creixement de l'assentament s'ha anat realitzant
entorn als eixos anteriorment nomenats. Posteriorment, Alcàntera de
Xúquer, va continuar ampliant-se en paral·lel al Carrer Major, pel carrer de
Sant Doménec, i en paral·lel a Ausias March pel carrer de Sant Vicent, la
qual es va anar estenent cap al sud, on es van situar els tallers i
magatzems del poble.
Mes recentment, el creixement s'ha produït en el flanc esquerre del Carrer
Major, així com en el costat nord de l'Avinguda de la Ribera Alta, carrer que
suporta el major pas de vehicles per ser la connexió amb Càrcer. Finalment,
podem destacar el creixement més recent, situat en l'extrem inferior sud
del municipi, un conjunt de carrers entorn de la Plaça de Malvines que
sorgeix com un agregat exempt a l'estructura principal d' Alcàntera de
Xúquer.
A conseqüència d'aquest creixement, desenvolupat paral·lelament al del
municipi veí Càrcer, s'ha plantejat una situació de conurbació. Aquest
fenomen es descriu a través d'un progressiu creixement, que acaba per
posar en contacte totes dues poblacions. Concretament, s'estableix un límit
fronterer a través de l'Avinguda Riu Xuquer, de caràcter clarament
identificable dins del teixit urbà.
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Complementant els eixos anteriors, els quals alberguen la majoria dels
edificis de representació civil i religiosa, el teixit viari ha anat
desenvolupant-se com un reticle de carrers paral·lels als eixos principals. A
aquests, se'ls suma un conjunt de vies que acaben per estructurar la
infraestructura viària.
Les dues més significatives es corresponen amb el creixement del propi
municipi, discorregut en direcció sud-oest: al sud, l'Avinguda de la Ribera
alta, connexió directa des de la A-7 amb Alcàntera de Xúquer i Càrcer; a
l'oest, l'Avinguda Riu Xuquer, actuant com a límit entre totes dues
poblacions. A aquestes vies se'ls suma un conjunt de carrers de circulació
perimetral, les quals acaben d'estructurar el viari del municipi: Carrer de
l’Era Alta, Carrer de Clara Campoamor, Carrer 25 d’Abril.
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Finalment, si atenem el que s'estableix en el Pla General aprovat en 1999,
la Classificació del Sòl, preveu una superfície situada a l'est del municipi
susceptible de possible creixement urbà, classificada com a sòl agrícola no
protegit.
Il·lustració 4.Vista aèria d’Alcàntera de Xúquer

Font: Elaboració pròpia sobre la base de la cartografia del Institut Geogràfic Valencià IGN GVA
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Morfología urbana carrers i illes

Nucli urbà

Respecte a la morfologia dels carrers, podem assenyalar com les amplituds
de les mateixes, no presenten grans variacions, a excepció de l'Avinguda de
la Ribera Alta (connexió amb el municipi de Càrcer) i l'Avinguda Riu Xuquer,
les quals presenten un ample de via entorn als 20 metres. La resta de vies
mantenen una amplitud similar entorn als huit o nou metres. Malgrat
mantindre un ample similar, s'ha de destacar com els eixos principals,
Carrer Major i Carrer d’Ausiàs March, suporten un trànsit molt concorregut
en recórrer el municipi en les quatre direccions cardinals.
Partint des de l'assentament original, s'observa com els eixos principals
establien la forma d'agrupació dels habitatges. Aquestes segueixen el model
d'habitatge unifamiliar adossat, les quals s'han disposat en filera al llarg del
Carrer Major i el Carrer d’Ausiàs March.
Al principi, el municipi no responia a un model d’illa de cases tancada. No
obstant això, els successius creixements han acabat per generar una
estructura d’illes de caràcter tancat, amb dimensions que varien entre els
3.000m2 i els 10.000m2. Finalment, podem observar com el conjunt d’illes
sorgit al sud-oest de la població, respon a un tipus d’illa de casa més
estreta, on els habitatges i edificis es resolen de forma passant, no com a
illa tancada.
L’illes de cases, en la seua majoria, s'organitzen mostrant una façana que
dóna als carrers, mentre que la part interior queda configurada mitjançant
patis de formes variades fins a la cota zero. En aquests espais interiors,
s'ofereix l'oportunitat d'incorporar el verd de baix port, alguna cosa que és
notable en la totalitat del municipi. L'orientació de les parcel·les que
componen l’illes de cases no és una constant, si no que s'adapten a la
disposició de la pròpia parcel·la: nord-sud, est-oest.
A Alcàntera de Xúquer podem distingir tipus de secció urbana que ens
parlen de diferents caràcters dels seus carrers. Encara que no disten molt
les unes de l’altres, si podem assenyalar tres tipus.
El primer d'ells es correspon amb les traces originàries de la població, carrer
Major i carrer d’Ausiàs March. A partir de la plaça de la Constitució, aquests
carrers presenten un ample de via una mica més reduït, entorn als sis
metres. En el Carrer Major, els habitatges s'organitzen de forma adossada,
inclouen edificis de bona construcció amb dos o tres altures (de sis a huit
metres de façana). Al carrer d’Ausiás March, els habitatges continuen amb
la mateixa disposició, però es resolen principalment en dues altures, amb
solucions més modestes i austeres. Finalment, podem assenyalar com, en
ambdues, les voreres es disposen a cada costat de la calçada, però són de
xicoteta dimensió.
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El següent tipus de secció urbana que podem distingir, es correspon amb
els carrers que han anat sorgint amb el creixement del municipi com a vies
paral·leles als eixos principals. En aquestes, observem un ample de via més
pròxim als huit metres, mentre que les façanes dels edificis no guarden una
pauta comuna. Els edificis d'habitatges unifamiliars adossats es mesclen
amb edificis d'habitatge resolts en dos o tres plantes i fins i tot a vegades
arriben a les quatre altures.
Finalment, el tercer tipus de caràcter urbà ho trobem en les avingudes que
trobem al sud i l'oest del municipi. Ambdues compten amb una secció
urbana de 20 metres d'amplària. L'Avinguda Ribera Alta travessa Alcàntera
de Xúquer d'est a oest que, a part de distribuir el trànsit urbà, rep tot el
trànsit interurbà que passa fins a Càrcer, Cotes, Senent i Sumacárcer.
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D'altra banda, aquesta via també estableix la separació entre la zona
residencial i la zona industrial. l'Avinguda Riu Xuquer discorre de Sud a
Nord, actuant com a límit entre les poblacions de Càrcer i Alcàntera de
Xúquer. Constitueix un vial molt important en la distribució del trànsit intern
de les dues poblacions, servint com Ronda Oest per al municipi.
En aquesta avinguda, les edificacions s'agrupen com a habitatges en altura
amb solucions de tres o quatre plantes. En totes dues avingudes, les
voreres cobren major amplitud i es disposa el trànsit en totes dues adreces
separant les calçades mitjançant una illeta.
Il·lustració 5. Carrer de centre històric vs Carrer d’eixample antic

Font: Google Earth /Street View
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Il·lustració 6. Carrer de Ronda Sud vs Ronda Aquest-límit amb Càrcer

Font: Google Earth /Street View
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1.2.3.

Tipologia edificatòria

Partint des del nucli històric, el qual constitueix la part més antiga del nucli
urbà, distingim un sistema d'agregació per alineació a vial que ha acabat
conformant illes tancades. Com a norma general, l'edificació es limita a
dues altures, permetent-se la presència d'un àtic amb una reculada de
quatre metres, mentre que en la Plaça de la Constitució el planejament
permet la construcció de tres altures. Les façanes dels edificis solen
organitzar-se mitjançant un o dos eixos de simetria, compostes per portal i
finestres en planta baixa, i finestres o balcó en planta primera.
Una altra de les tipologies que trobem, es correspon amb la mena
d'eixample en illa tancada o d'edificació oberta. Aquest tipus d'edificacions
formen la major part del barri antic d'Alcàntera de Xúquer, on es permeten
altures d'entre tres i quatre plantes. Quant a l'edificació oberta, es
correspon amb la bossa de parcel·les residencials que trobem al sud-oest de
la població.
En una altra direcció totalment diferent, es disposen en el planejament
zones previstes per a l'edificació unifamiliar, tant en filera com aïllada.
Aquest últim tipus d'habitatge aïllat, es troba localitzat únicament en l’illa
nord del casc, carrer Rotllet, mentre que l'edificació d'habitatge en filera es
plantejava en diverses de l’illes proposades pel Pla General, que finalment
van canviar la seua qualificació a illa tancada per una de les modificacions
puntuals aprovades (MP-2).
D'altra banda, el planejament vigent, estableix tres illes disposades al sudest del municipi destinades a l'ús residencial amb tolerància industrial,
donant la façana a l'Avinguda Ribera Alta, amb un màxim de dues plantes.
En aquesta zona, també es van implementar altres tres illes destinades
exclusivament a la indústria lleugera, amb un màxim de dues altures.
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Edificis significatius
Infraestructures i equipaments

Alcàntera de Xúquer compta amb dos monuments de gran interés històric.
El més significatiu és l'Església Parroquial de la Immaculada Concepció.
L'origen de la seua ubicació es deu a la presència de la mesquita
musulmana que existia en època àrab, fins a finals del segle XVI.
Posteriorment, es construiria sobre aquesta una modesta església que va
ser finalment substituïda per l'actual parròquia en el segle XX. Es tracta
d'un edifici d'estil neogòtic, constituït per tres naus dividides en cinc trams
que queden coberts per voltes de creueria. En l'altar de la capçalera,
destaca un bell retaule neogòtic en fusta tallada amb la representació de la
Puríssima en el centre, i els sants Sant Joaquim i Santa Ana a banda i
banda.
Exteriorment, la façana mostra un semblant senzill, d'acord a l'estil neogòtic
vigent en aquells dies. Aquesta es compon d'una porta gran voltada i un
témpano goticista, mentre que en la part dreta s'eleva un campanar de
planta quadrada, amb esquemàtiques pilastres i edicles de coronació amb
contraforts.
L'altre dels edificis destacables, ho constitueix el Safareig Públic. Situat al
carrer d’Ausiàs March i rehabilitat recentment, presenta un gran valor
històric. La seua funció com a safareig va permetre i continua permetent el
seu ús obert al públic per a llavar roba a mà.
1.3.1.

Estructura verda en sòl urbà

Una característica del terme municipal d'Alcàntera de Xúquer, són els
extensos camps de cultius cítrics i kakis que envolten el municipi. Tota
aquesta superfície que es cobreix amb vegetació segons les temporades de
cultiu no ha arribat a integrar-se a l'interior del teixit urbà. Això queda
justificat en aquells carrers on la pròpia secció viària no deixa espai per a
l'arbratge de cap mena de port, com són els carrers del barri antic, Carrer
Major i Carrer d’Ausiàs March. No obstant això, aquells carrers de secció
més esplaiada, queden susceptibles d'incorporar la vegetació com un
element urbà més.
Aquesta situació porta amb si problemes entorn a l'adequació ambiental
dels carrers. La calor i la sensació tèrmica es veuen atenuades amb la
presència d'arbratge, alguna cosa que no s'està donant en el municipi.
D'altra banda, podem assenyalar l'existència de zones reservades a manera
de parc o plaça, amb presència de teixit verd a l'interior del nucli urbà, així
com enclavaments externs al casc que suposen un atractiu natural de gran
valor.
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A l'interior del teixit urbà podem destacar el Parc Agustín García, espai que
envolta la llar del jubilat d'Alcàntera de Xúquer, proporcionant un lloc de
vegetació protagonista amb zones de descans. Una altra és la plaça del País
Valencià, envoltada d'arbres i palmeres ofereix un lloc de joc amb parc
infantil i bancs per al descans.
Un dels espais verds que trobem externs al nucli urbà són Els Penyetes, un
espai d'oci disposat a la vora del riu Xúquer, conegut per constituir el punt
de meta de l'anual Baixada del Riu Xúquer, que es celebra amb eixida en la
població d'Antella.
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El paratge compta amb zones de descans i un berenador equipat amb
paellers. D'altra banda, la presència del turó de la Mola atorga als visitants
la possibilitat de realitzar rutes de senderisme pel paratge forestal
denominat “Pi de Borja”. Situat al sud del terme municipal, ofereix una
glopada d'aire pur des de la qual observar la panoràmica de la Vall.
Il·lustració 7. Pla d'Ordenació-Classificació del sòl de la Modificació puntual
Nº2 de les N.N.S. S. Homologades d' Alcàntera de Xúquer

Font: Pla General d’Ordenació d’Alcàntera de Xúquer
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Els espais verds disposats en el municipi, constitueixen un valor a tindre en
compte donada la situació sanitària que estem vivint. Els confinaments
domiciliaris i les mesures restrictives, obrin una nova demanda d'espais
oberts, inclusius i saludables per als ciutadans.
Si bé, les actuals normes subsidiàries no posen l'accent principalment en el
tractament o ampliació de les zones enjardinades, és necessari tindre en
compte aquests aspectes de cara a la redacció del nou Pla Urbanístic que es
troba en desenvolupament actualment. Totes les mesures que afavorisquen
el tractament d'aquests espais portaran amb si la millora de la qualitat en
l'experiència urbana.
1.3.2.
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Transport i accessos. Mobilitat

Transport rodat per carretera

Quant a les comunicacions, l'accés per carretera és bastant favorable.
Alcàntera de Xúquer es comunica amb València a través de l'Autovia del
Mediterrani A-7, l'eixida 389 del qual permet la connexió amb la carretera
CV-560, la qual estableix un recorregut a través del nucli urbà (Avinguda
Ribera Alta), creua Càrcer i desemboca pel costat oest cap als municipis de
Sumacárcer i Navarrés, servint també de connexió amb Sellent a través de
la seua bifurcació cap a la CV-555. En la direcció oposada, cap a l'est, la
carretera CV-560 estableix la connexió amb Villanueva de Castellón i
Senyera.
Il·lustració 8. Esquema de les principals conexions del nucli d’Alcàntera de
Xúquer amb l’A-7

Font: Elaboració pròpia sobre la base de georreferencia Google Earth
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Els temps de desplaçament mitjançant vehicle rodat des d' Alcàntera de
Xúquer fins als nuclis de població més importants de l'entorn, són els
següents:
- Des de València: 43min (52,9 km) per la V-31 i A-7.
- Des de Xátiva: 15 min (13,2 km) per la N-340 i A-7.
- Des de Gandia: 49 min (62,2 km) per la CV-60 i A-7.
- Des d'Ontinyent: 30 min (34,6 km) per la A-7.
- Des d'Alcoi: 44 min (60,2 km) per la A-7.
- Des d'Alacant: 1h 17 min (116 km) per la A-7.
Alcàntera compta amb un servei d'autobús amb connexió cap a la capital,
València, i cap al municipi de Xátiva. La primera línia (Sumacárcer-València)
passa a raó de dos parades diàries, mentre que la segona línia (AntellaXátiva), únicament realitza un pas diari.
Quant a les existències de vehicles en el municipi d' Alcàntera de Xúquer,
trobem:
Taula 1.Vehicles per tipus i carburants

Total
Turismes
Motocicletes
Furgonetes i
camions
Autobusos
Tractors
industrials
Ciclomotors
Altres

Total

Dièsel

Gasolina

Elect

Resta

1.235
806
97
159

650
484
0
143

561
320
94
16

2
1
0
0

22
1
3
0

0
10

0
10

0
0

0
0

0
0

135
28

4
9

130
1

1
0

0
18

Font: Fitxa Municipal. Elaboració pròpia.

D'aquesta manera, observem com a Alcàntera de Xúquer tenim un total de
1.235 vehicles, dels quals un 52,6% es corresponen amb carburant dièsel,
un 45,4% són de motor gasolina, i un 2% s'alimenten amb altres tipus
d'energies. Inclosos en aquesta classificació, es distingeixen diversos tipus
de vehicles, sent els més representatius els turismes, vehicles privats.


Carril bici

Pràcticament en la totalitat del municipi, no trobem cap tram habilitat per a
la circulació de bicicletes. Si bé, en constituir un municipi d'escassa
dimensió, el trànsit dels seus carrers no sol ser molt concorregut,
permetent confluir desplaçament a motor i amb bicicleta simultàniament.
No obstant això, sorgeix com una oportunitat d’adecuació dels camins
circumdants per les terres de cultiu com a vies verdes.
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Equipaments

Quant a les necessitats dotacionals del municipi d'Alcàntera de Xúquer,
assenyalem que es compta amb una xarxa d'equipaments correctament
distribuïts i ajustats a les necessitats de la població.
A nivell educatiu, es compta amb la guarderia infantil La Vall destinada a
fomentar el desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual en els
primers anys de creixement. D'altra banda, es compta amb el centre CEIP
Cervantes dedicat a l'ensenyament primari, mentre que per a l'educació
secundària s'ha d'acudir a l'Institut d'Educació Secundària de Càrcer.
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Com a equipament sanitari, Alcàntera compta únicament amb un consultori
mèdic que abasta una consulta de medicina general, infermeria i pediatria.
Per a assistències de major importància, s'ha d'acudir al Centre de Salut de
Càrcer, o si fóra necessari, a l'Hospital de Xátiva.
Els equipaments culturals queden recollits en dos edificis: La Casa de la
Cultura, dotada amb escenari, sala polivalent, aules i sala d'exposicions; i la
Casa de la Música, la qual recull serveis com el Centre d'Informació Juvenil,
un espai públic d'informàtica, sala d'exposicions, viver d'associacions i fins i
tot, un cinema d'estiu a l'aire lliure.
En l'àmbit religiós, s'ha descrit anteriorment l'edifici de l'Església Parroquial
de la Immaculada Concepció. L'edifici, de gran valor històric i artístic
d'acord a l'estil neogòtic, compta amb un espai obert en la seua façana a
manera de plaça que genera una obertura del teixit urbà i dota de
protagonisme a la façana de la parròquia.
Com a equipament social-recreatiu, Alcàntera de Xúquer disposa d'espais
dedicats als joves (situat a la Casa de la Música) i als jubilats i pensionistes.
Per a aquest últim grup de ciutadans, es situa al Parc Agustín García la Casa
del Jubilat, el qual compta amb bar i sala de reunions. Entre les seues
activitats s'organitzen viatges, excursions i menjars, que es gaudeixen entre
els quasi 200 socis. Altres grups poblacionals s'organitzen entorn
d'associacions de diversos tipus, entre elles: El club de Coloms La Unió, La
societat Artístic Musical, el Coral “Arpa d’Or” o el Comité d'Agermanament.
A nivell esportiu, Alcàntera de Xúquer disposa de diverses instal·lacions
recollides en un poliesportiu molt complet, on es poden practicar esports
com la natació, el futbol, futbito, handbol, bàsquet, frontenis, petanca i
exercicis de mobilitat per a persones d'avançada edat. Aquest se situa al
sud del municipi, accedint-se a través de l'Avinguda Ribera Alta pel Carrer
de Sant Vicent.
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La xarxa d'edificis dotacionals pot ser condensada en la següent taula
resumeixen:
Taula 2. Edificis dotacionals d’Alcàntera de Xúquer
ÚS
EDUCATIU

EQUIPAMENT

LOCALITZACIÓ

Col·legi
d'Ensenyament
Infantil i Primari
Cervantes

Carrer de Clara
Campoamor, 3

Centre d'Educació
Infantil La Vall

Carrer Sant
Domènec, 25

IMATGE

Font: StreetView Google
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Font:www.alcanteradexu
quer.es
ASSISTENCIAL

SANITARI

Consultori Auxiliar

Carrer Maria Miquel,
3

Font:www.alcanteradexu
quer.es

ADMINISTRATIU

Ajuntament

Carrer Ausiàs March,
2

Font:www.alcanteradexu
quer.es

SOCIOCULTURAL

Casa del Jubilat

Parque
Agustín

de

Casa de la Música

Carrer Major, 12

San

Font: StreetView Google

Font: StreetView Google
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Carrer Jaume I, 40

Font:www.alcanteradexu
quer.es

RELIGIÓS

Església Parroquial
de la Immaculada
Concepció

Plaza de la Iglesia,
14
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ESPORTIU

Poliesportiu
Municipal

Carrer
de
Vicent, 38

Sant

Font:www.alcanteradexu
quer.es

Club de frontenis

Carrer
de
Vicent, 57

Sant

Font:www.alcanteradexu
quer.es

1.3.4.

Zones industrials

Alcàntera de Xúquer basa la seua activitat econòmica en el cultiu agrícola i
els seus derivats. Concretament, es compta amb un total de 360 hectàrees
de regadiu ocupades en la seua majoria pel cultiu cítric.
D'aquesta manera, el sector industrial no suposa una activitat econòmica
molt rellevant per al municipi. El planejament vigent estableix dues
qualificacions per a aquell sòl que és susceptible de suportar la presència
industrial. El primer d'ells, denominat de Tolerància Industrial, es reparteix
en tres illes situades al sud-est de la població. Actualment, aquestes illes
combinen l'ús residencial amb la presència d'algunes naus destinades a
indústria de caràcter lleuger.
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El segon tipus de qualificació és el d'Indústria Lleugera, també distribuït en
tres illes en la franja inferior de les anteriors. En aquest cas, les parcel·les si
queden abastades per naus, en la seua majoria destinades a
l'emmagatzematge de maquinària i productes agrícoles.
En les posteriors modificacions puntuals que es recullen en l'Homologació de
Normes Subsidiàries, el sòl industrial s'ha mantingut sense canvis.
1.3.5.
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El comerç

La següent activitat econòmica de major importància per al municipi
d'Alcàntera de Xúquer el constitueix el sector serveis. Com a norma
general, trobem comerços que proveeixen la vida diària de la població, per
exemple, comerços d'alimentació, supermercats, perruqueries, farmàcia,
estanc, bars i restaurants.
A més d'aquests comerços, també podem trobar serveis de gestió
administrativa o tallers mecànics. No obstant això, els comerços de diari no
suposen una oferta comercial amb capacitat suficient per a satisfer totes les
necessitats poblacionals. Per a això, els ciutadans han de desplaçar-se a
nuclis urbans de major envergadura, com Xátiva, Alzira o València.
Comptant amb els comerços existents, podem afirmar que es troba
distribuïts uniformement pel nucli urbà. A més, és important assenyalar
com la presència de Càrcer atorga fins i tot major varietat de comerços i
serveis complementaris.
1.4.

Planejament urbà en vigor

El planejament vigent a Alcàntera de Xúquer, queda recollit en
l'homologació d'àmbit territorial global de caràcter declaratiu i
complementari de les Normes Subsidiàries de Planejament d'Alcàntera de
Xúquer a la LRAU aprovades el 22 de juliol de 1998.
El pas del temps des d'aquesta aprovació, sumat a l'evolució del marc
normatiu i de la pròpia societat, han donat lloc a una gran distància entre
aquests agents, fent-se notable la necessitat d'un nou planejament.
Actualment, l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer ha començat a
desenvolupar una nova proposta de planejament: Pla General Estructural
(PGE) i Pla d’Ordenació Detallada (POP). Entre les premisses bàsiques
d'aquests plans, trobem:
1. Adaptació al marc normatiu vigent. Serà una prioritat dotar al
municipi d'un instrument de planejament actualitzat, coherent amb
les necessitats reals i amb l'estat actual de la normativa,
contemplant la incorporació de nous usos i actuant d'acord a
l'Estratègia de la Comunitat Valenciana.
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2. Garantir la protecció del patrimoni. El nou pla permetrà desenvolupar
un catàleg d'edificis, espais i béns a protegir que recollirà elements
que actualment no es troben identificats, atorgant-los així un nivell
de protecció d'acord amb la legislació vigent.
3. Disposar d'una reserva de sòl dimensionada segons les necessitats
municipals.
Aquest
objectiu
pretén
donar
cabuda
als
desenvolupaments previstos per als pròxims 20 anys, tant
residencials com d'usos afins a les activitats econòmiques.
4. Programació d'un creixement ordenat. Una anàlisi detallada dels
possibles flancs de creixement, avaluant els seus punts negatius,
característiques del sòl, riscos i valors a tindre en compte a l'hora de
garantir una sostenibilitat del model.
5. Millora de la qualitat urbana. Es realitzarà un estudi sobre les
necessitats de sòl dotacional, posant-se recalcament en l'obtenció de
noves zones verdes i equipaments públics incrementant la proporció
de sòl dotacional, alguna cosa que redundarà en una millora de la
qualitat de vida urbana.
1.5.
1.5.1.



Accesibilitat i barreres arquitectòniques
Itineraria accessibles i conversió en zona de vianants dels
espais públics
Itineraris accesibles

El present tema constitueix un dels punts de major necessitat en la
consecució d'una llibertat, autonomia, orientació i seguretat en la capacitat
de moviment en els espais urbans, zones verdes i fins i tot, àmbits rurals
que el municipi d'Alcàntera ofereix.
Amb això, fem al·lusió, no únicament als recorreguts per als vianants del
traçat urbà, si no també a aquells espais tant públics com privats que han
de poder oferir una accessibilitat universal.
Un primer pas per a la consecució d'aquests objectius és fàcilment
detectable en caminar pels carrers del nucli urbà. Les voreres no compten
en la seua gran majoria amb els rebaixes en pendent necessaris per a evitar
els escalons amb la calçada. No obstant això, remarquem com en algunes
dels carrers de construcció més recent si s'han tingut en compte aquestes
adaptacions en pro de l'accessibilitat com és el cas de l'Avinguda Ribera
Alta, Avinguda Riu Xúquer o el Carrer 25 d’Abril.


Conversió en zona de vianants d'espais urbans

En un reconeixement de les vies d'Alcàntera de Xúquer, no trobem cap
carrer convertit en zona de vianants. Això resulta comprensible, atés que el
municipi no constitueix un nucli de gran dimensió, per la qual cosa la
conversió en zona de vianants dels carrers no contribuiria al correcte
funcionament del trànsit rodat.
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No obstant això, si trobem un exemple de possible combinació de tots dos
trànsits, rodat i per als vianants. Concretament, veiem com en la plaça de
l'Església es resol tot en una mateixa plataforma, creant un entorn urbà de
coexistència amb prioritat per als vianants. Aquest model pot ser un
exemple a incloure en la resta del municipi, sobretot en aquelles vies on el
trànsit no es molt elevat.
Aquest tipus de solucions actuen també en pro de l'accessibilitat, generant
també una sensació de qualitat urbana, al que es pot sumar la presència de
vegetació per a aconseguir un millor condicionament mediambiental.
1.5.2.
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Estacionament

Alcàntera de Xúquer estableix els espais d'estacionament segons la
disponibilitat d'espai que presenten els carrers. Si bé, el nombre total de
vehicles no és molt elevat, per la qual cosa no solen tindre lloc situacions de
aglomeració d'automòbils.
Per norma general, la secció dels carrers del nucli urbà no permet
l'aparcament en bateria, per la qual cosa es resol íntegrament mitjançant la
mena d'aparcament en cordó.
Els eixos principals que constitueixen el barri antic, posseeixen una secció
viària de menor dimensió, la qual cosa dóna lloc al fet que únicament
s'habilite un costat de la calçada com a aparcament. D'altra banda, podem
trobar carrers on la secció més esplaiada sí que permet l'aparcament a
banda i banda de la via, per exemple, el Carrer de Clara Campoamor o el
Carrer de Sant Domènec. Alguna cosa a assenyalar és la inexistència de
marques que indiquen les línies d'aparcament disponibles, alguna cosa que
si queda clarament indicat en les avingudes de major secció: Avinguda
Ribera Alta i Avinguda Riu Xúquer.
En una altra direcció, tirant un ull a la situació d'aparcament del municipi
confrontant, Càrcer, observem com a vegades els solars no barrats i sense
construir s'empren com a bosses d'aparcament no regularitzades, situació
que no ocorre a Alcàntera de Xúquer.
Un altre punt a destacar, el constitueix l'encreuament dels eixos principals,
la Plaça de la Constitució. Un espai que resulta representatiu es veu
supeditat a l'ús d'aparcament. Si bé, la presència de l'Ajuntament requereix
de la reserva per a vehicles oficials, suposa una nosa a l'hora de potenciar
les possibilitats d'ús d'aquest espai.
Com a conclusió, la presència del trànsit a l'interior d'Alcàntera de Xúquer
suposa un factor predominant. Aquest fet contrasta amb l'escassa
necessitat de l'ús del vehicle per als desplaçaments intraurbans, on els
recorreguts per als vianants són suficients per a desplaçar-se pel municipi.
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Anàlisi energètica

1.6.1.

Tipologia edificatòria residencial i patrons de consum

La tipologia edificatòria més estesa a Alcàntera de Xúquer es correspon amb
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres. Si analitzem l'eficiència energètica
d'aquesta mena de solució, observem com és un model més compacte, i per
tant, amb menys pèrdues energètiques que els habitatges unifamiliars
aïllats.
No obstant això, es troba un escaló per davall respecte a la tipologia
d'habitatge plurifamiliar en altura, les quals millora la seua eficiència
energètica en presentar major compacidad i menys superfícies exposades a
l'exterior. Aquesta última solució, també pot trobar-se al parc edificat
d'Alcàntera de Xúquer, per la qual cosa en la següent anàlisi podrem veure
les seues diferències.
Alcàntera de Xúquer compta amb un total de 81 immobles o parts
d'immobles, que han obtingut certificat energètic segons el registre de
l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
Si analitzem les qualificacions energètiques obtingudes per aquests 81
edificis, s'obtenen els següents resultats:
Taula 3. Percentatge de qualificacions energètiques obtingudes
Qualificació energètica

Número

Percentatge

A

1

2,0%

B

1

2,0%

C

5

8,0%

D

10

17,0%

E

35

57,0%

F

4

7,0%

G

4

7,0%

Total mostrejat

60

Total municipi

100,0%
81

Com podem observar, quasi un 60% dels immobles són qualificats amb el
segell energètic E. Un altre punt important a destacar, és com les
qualificacions més altes, A i B, no representen ni el 5% del total, sent les
més desitjables en edificis nous o rehabilitats energèticament. Tot això es
tradueix en un risc de pobresa energètica en el municipi.
L'exposat, ens obri un camí cap a la potencial millora de les característiques
energètiques dels immobles. En general, els problemes que causen
28
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aquestes baixes qualificacions energètiques es poden resumir en quatre
punts:
1.
2.
3.
4.

Parc d'edificació de gran antiguitat.
Pèrdues energètiques a través d'envolupants tèrmiques deficients.
Sistemes d'ACS i de climatització de baixa eficiència.
Escàs ús d'energies alternatives a l'interior dels habitatges, així
com en edificis terciaris.

L'estudi ha continuat a partir de l'extracció de les dades sobre consums
d'energia primària no renovable i les emissions de CO₂ d'una xicoteta
mostra de deu habitatges amb certificació energètica de les 81 existents en
el municipi. En ells, és possible observar els diferents paràmetres que són
associats a cadascuna de les qualificacions.
Taula 4. Mostra de consums d’energia primària no renovable i emissions de
CO2 associades
KwH/m2 año

KgCO2
año

Certificació

Número de registre

Tipologia

B

E2018VS083344

39

7

Individual

E

E2019VI012933

166

31

Unifamiliar

D

E2017VV054105

133

26

Unifamiliar

E

E2013VJ050538

155

40

Individual

C

E2020VH064933

84

17

Unifamiliar

E

E2020VK042917

209

40

Unifamiliar

D

E2021VM022372

120

23

Unifamiliar

E

E2013VM000775

197

51

Unifamiliar

D

E2016VH078537

103

21

Unifamiliar

G

E2014VJ020399

181

46

Individual

Per a poder establir una comparació amb les certificacions mitjanes
nacionals, s'han extret les dades dels edificis residencials situats en l'arc
mediterrani de l'estudi “Consums del sector residencial a Espanya Resum
d'Informació Bàsica” del IDAE.
El consum mitjà de kWh/m²·any obtingut de les dades d'Alcàntera de
Xúquer, és de 138,7 kWh/m²·any, date el qual resulta per damunt de la
mitjana tant dels pisos com dels habitatges unifamiliars (62,9 i 129,3
kWh/m²·any). Això és prova del mal estat de l'aïllament energètic dels
habitatges en el municipi.
D'altra banda, la comparació de la mitjana de KgCO2/m²·any ens llança un
resultat similar. La mitjana sostinguda en l'arc Mediterrani per als
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habitatges és de 25,3 KgCO2/m²·any, mentre que Alcàntera de Xúquer
compta amb una dada de 30,2 KgCO2/m²·any.
No obstant això, s'ha de tindre en compte que el mostreig realitzat no
representa la totalitat de les edificacions del municipi, al que se suma que
no totes elles compten amb la certificació energètica reglamentària.
Per això, el resultat de l'estudi ens parla d'una idea aproximada sobre la
problemàtica energètica d'Alcàntera, posant en consciència la necessitat
d'optimitzar les instal·lacions i condicions del parc edificatori.
Taula 5. Consums i Emissions de CO2 mitjans per llars a Espanya i dades
extretes de CEE Registrades a Alcàntera de Xúquer

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Unifamiliar
Piso
Clima mediterrani
mitjana de llars
Mitjana llars a Alcàntera
de Xúquer

kWh

tep

kWh/m2
año(*)

KgCO2/m2
año(**)

15.514,42
7.547,87

1,334
0,649

129,3
62,9

25,3
12,3

8.361,97

0,719

69,7

12,1

16.639,96

1,71

138,7

30,2

(*) en habitatges mena de 80m2 (ACS + CLIMATITZACIÓ 66,7% del Total) (**) coeficient de pas de
0,1957 tenint en compte un 41,7% electricitat, 21,6% Gas Natural, 18,1% biomassa un 18,6% a
renovables obtenint
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2. Eix demogràfic i social
2.1.

Anàlisi demogràfica

2.1.1.


Característiques generals

Evolució demogràfica

Segons les dades demogràfiques més recents, Alcàntera de Xúquer tenia
1.341 habitants en 2020, la qual cosa suposa un increment interanual del
4%, molt per damunt de la província de València. No obstant, malgrat el
creixement dels habitants a Alcàntera de Xúquer des de l'any 2016 fins a
l'actualitat, la població ha disminuït entre 2010 i 2020.
Gràfic 1. Evolució de la població, 2010-2020 (Absoluts)
1.450

1.400
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1.350

1.300

1.250

1.200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Alcàntera de Xúquer 1.432 1.400 1.361 1.370 1.350 1.341 1.319 1.318 1.297 1.291 1.341
Font: Institut Nacional d'Estadística (INE). Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball. Elaboració pròpia

En el següent gràfic veiem amb més detall la comparativa del creixement
interanual entre València i Alcàntera de Xúquer.
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Gràfic 2.Taxa demográfica de Creiximent Interanual, 2019-2020
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

Des d’una perspectiva comparada de l’evolució de la taxa de creixement
d’Alcàntera de Xúquer amb el càlcul de les seues mitjanes mòbils
(calculades en períodes de tres i cinc anys), podem veure suavitzades les
tendències que reflecteixen aquestes mitjanes, mentre que la taxa de
creixement real fluctua de manera més clara.
Gràfic 3. Evolució de la taxa de creiximent interanual i de les mitjanes
mòbils, Alcàntera de Xúquer
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%

Taxa de Creixement Real

Mitjana mòbil a 3 anys

Mitjana mòbil a 5 anys

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE). Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball. Elaboració pròpia

No obstant això, en relació amb el creixement vegetatiu (diferència entre
naixements i defuncions) entre 2009 i 2019, veiem que fluctua durant el
període analitzat, però tendeix a ser pràcticament nul i fins i tot negatiu. Per
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tant, el creixement de la població a Alcàntera de Xúquer es deu als
processos de mobilitat i migratoris de la població.
Gràfic 4. Creiximent Vegetatiu Alcàntera de Xúquer. 2009-2019
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia



Estructura de la població segons edat

Per grans grups d'edat, l'estructura de població és similar a la comarcal. No
obstant això, s'aprecia un envelliment lleugerament superior en el cas
d'Alcàntera de Xúquer respecte a la comarca de la Ribera Alta. Així, veiem
que el pes relatiu de la població major de 65 anys és notablement superior
al de la població infantil, que a penes arriba al 12%. Això és un indicador de
l'envelliment de la població a Alcàntera de Xúquer, el qual veurem més
endavant.
Gràfic 5. Estructura de la població segons grans grups d’edat. 2020

18,82

21,85

66,12

65,18

15,06

12,98

La Ribera Alta
De 0 a 14 anys

De 15 a 64 anys

Alcàntera de Xúquer
65 i més anys

Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.
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Respecte a la piràmide de població d'Alcàntera de Xúquer, els cohorts d'edat
més nombrosos corresponen als grups quinquennals d'edat entre els 40 i els
59 anys, en els quals es troba el 31% de la població. Així, són la generació
de 50 a 54 anys la que més efectius té.
Gràfic 6. Piràmide de població Alcàntera de Xúquer, 2020
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5,65

De 60 a 64 años
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De 5 a 9 años
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4,17
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

2.1.2.

Nuclis familiars

Les dades disponibles a nivell comarcal ens indiquen que a la comarca de la
Ribera Alta hi havia en 2019 un total de 86.115 llars, mentre que en 2014
la xifra era de 87.277.
Pel que respecta a la tipologia, veiem que el tipus de llar predominant és el
de parelles amb fills en la llar (35,3%), seguit de parelles sense fills en la
llar (21,21%). Un altre aspecte a destacar és que les llars unipersonals de
persones de més de 65 anys tant d’homes com dones decreixen entre 2014
i 2019 (-10,49% i -10,49% respectivament), així com les llars unipersonals
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de dones menors de 65 anys (-11,35%).
Per contra, les llars unipersonals de homes menors de 65 anys augmenten
del 8,56% al 10,01%. Pel que respecta a les llars monoparentals, els
formats per dones amb algun fill menor de 25 anys disminueixen un 6,68%,
al contrari que els formats per homes amb algun fill menor de 25 anys que
creixen notablement (20,36%).
Gràfic 7. Estimacions de les llars segons Tipologia. La Ribera Alta, 2019
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

2.1.3.


Anàlisi de la diversitat

Diversitat cultural

Respecte a la composició de la població alcanterera segons nacionalitat,
veiem que el 94% de la població té nacionalitat espanyola, mentre que
només el 6% d'aquesta té una nacionalitat diferent. Veiem que en
comparació amb 2010, tant la població espanyola com estrangera ha
decrescut.
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A nivell comarcal, el percentatge canvia lleugerament, sent el 90% de la
població d'origen espanyol i el 10% d'origen estranger. Per tant, veiem que
el percentatge d'estrangers en el conjunt comarcal és superior al municipal.
Desagregant les dades per nacionalitat, veiem que el major percentatge de
persones amb nacionalitat diferent a l'espanyola procedeix de la Unió
europea (3%), seguit d'Àfrica (2%) i Amèrica (1%).
Taula 6. Comparativa de la distribució de la población de La Ribera Alta i
Alcàntera de Xúquer segons el seu lloc de naiximent, anys 2010-2020
La Ribera Alta
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Nacionalitat

2010

2020

Alcàntera de Xúquer

Diferència

% del
total
any
2020

2010 2020 Diferència

% del
total
any
2020

Total

224.236 222.473

-1763

100%

1.432 1.341

-91

100%

Espanyola

202.028 200.690

-1338

90%

1.329 1.263

-66

94%

Unió
Europea

11.926

9.769

-2157

4%

81

40

-41

3%

Europa no
comunitària

1.566

1.822

256

1%

2

1

-1

0%

Àfrica

5.238

6.403

1165

3%

15

21

6

2%

Amèrica

3.051

2.827

-224

1%

5

11

6

1%

427

962

535

0%

0

5

5

0%

Àsia,
Oceania
apàtrides

i

Total

224.236 222.473

-1.763

100%

1.432 1.341

-91

100%

Espanyola

202.028 200.690

-1.338

90%

1.329 1.263

-66

94%

-425

10%

-25

6%

Estrangera

22.208

21.783

103

78

Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

Si ens fixem en el lloc de naixement i fem una comparativa entre 2010 i
2020, veiem que s'ha produït una pèrdua notable de població, tant de
persones nascudes en la Comunitat Valenciana com fora d'ella.
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Taula 7. Distribució comparativa de la población d’alcàntera de Xúquer,
2010-2020
Lloc de naixement

2010

2020

Diferència

%

Total

1.432

1.341

-91

-33

Comunitat Valenciana

1.233

1.174

-59

-22

Mateix municipi

479

479

0

0

Diferent municipi de la mateixa comarca

355

368

13

5

Diferent comarca de la mateixa província

382

315

-67

-25

17

12

-5

-2

199

167

-32

-12

81

72

-9

-3

118

95

-23

-8

Diferent província de la Comunitat Valenciana
Fora de la Comunitat Valenciana
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Altra Comunitat Autònoma
Estranger

Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

En 2010, a Alcàntera de Xúquer vivien 199 persones nascudes fora de la
Comunitat Valenciana, mentre que en 2020, aquesta xifra es redueix a 167
persones, la qual cosa suposa un descens del 12%. Aquest grup de
persones nascudes fora de la Comunitat Valenciana es compon de dos
subgrups, el de nascuts en una altra comunitat autònoma i el de nascuts a
l'estranger. Aquest últim subgrup és el que més ha descendit dels dos
respecte a 2010, fins a un 8%.
D'altra banda, és remarcable la pèrdua de població de persones nascudes a
la província de València però en una comarca diferent a la Ribera Alta, ja
que entre 2010 i 2020 hi ha un 25% menys de persones pertanyents a
aquest grup de població. que entre 2010 i 2020 hi ha un 25% menys de
persones pertanyents a aquest grup de població.
A continuació, veiem una comparativa del preu màxim de l'habitatge entre
La Ribera Alta i Alcàntera de Xúquer entre el període de 2012 fins a 2019.
Com podem apreciar en la taula, el preu de l'habitatge és notablement més
baix que en el conjunt comarcal, la qual cosa suposa un avantatge per a
poder atraure a més persones per a viure a Alcàntera de Xúquer.
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Taula 8. Comparativa preu màxim de l’habitatge Alcàntera de Xúquer i la
Ribera Alta, 2009/2012 (euros/m2)
Tipus d’Habitatge

La Ribera Alta

Alcàntera de
Xúquer

VP Règim General

1.394,72 €

1.212,80 €

VP Règim Concertat

1.705,50 €

1.364,40 €

VP Règim Especial

1.303,76 €

1.137,00 €

Vivendes Usades

1.576,64 €

1.212,80 €

Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.
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Des de la perspectiva del saldo migratori municipal d'Alcàntera de Xúquer,
veiem que és positiu encara que no especialment alt. En 2019, el saldo
migratori era de 11. Per a aquest any, va haver-hi tres nous residents de la
Comunitat Valenciana, tres d'altres Comunitats Autònomes i cinc d'origen
estranger.
Taula 9. Saldo migratori comparat la Ribera Alta i Alcàntera de Xúquer, any
2019
La Ribera Alta

Alcàntera de
Xúquer

2.137

11

Comunitat Valenciana

423

3

Altres Comunitats Autònomes

106

3

1.608

5

Origen/destí
Total

Estranger

Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

2.1.4.


Tendències demogràfiques

Taxa de dependència

La taxa de dependència és un índex de tendència que permet conéixer la
proporció de població potencialment inactiva (total de població de 0 a 16
anys més la població de 65 i més anys) respecte de la població
potencialment activa (total de població de 16 a 64 anys).
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Gràfic 8. Taxa de Dependencia comparada, 2010 i 2020
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia

Entre 2010 i 2020, la població d'Alcàntera de Xúquer ha passat de tindre un
índex de dependència de 53,5 punts a 55,7 punts, la qual cosa suposa un
increment de 2,2 punts en deu anys. Aquesta dada significa que el municipi
ha passat de tindre 53,5 persones en situació de dependència per cada 100
actius potencials en 2010, a tindre 55,7 inactius per cada 100 actius
potencials en 2020.
Malgrat que l'increment no és excessivament gran, l'índex de dependència
d'Alcàntera de Xúquer és més alt que el comarcal (53,7 punts) i el
províncial (53,2 punts). No obstant això, el ritme de creixement d'aquest
índex és menor a Alcàntera de Xúquer que a la Ribera Alta (quatre punts en
deu anys) i València (6,3 punts d'increment en deu anys).
Si desagreguem l'índex de dependència en els seus components inactius,
podem calcular un “índex de dependència de persones menors de 16 anys”
(o índex de dependència infantil) i un “índex de dependència de persones
majors de 64 anys”.
En el cas d'Alcàntera de Xúquer, la taxa de dependència infantil entre 2010 i
2020 ha crescut tan sols 0,6 punts, passant del 21,1 al 21,7. A més, com
veiem en la gràfica, la taxa de dependència infantil a Alcàntera de Xúquer
és inferior al de la Ribera Alta i la província de València. Això, des del punt
de vista demogràfic, és negatiu, ja que ens indica que el percentatge de
menors de 16 anys és inferior.

39

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 39 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Gràfic 9. Taxa de Dependencia de la población menor de 16 anys, 2010 i
2020
26
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21,1
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia

D'altra banda, la taxa de dependència de les persones majors de 65 anys
representa la quantitat de persones de 65 i més anys per cada 100
persones potencialment actives.
Com veiem en el gràfic següent, la taxa de dependència de persones majors
de 64 anys és notablement més alta a Alcàntera de Xúquer que a la Ribera
Alta i la província de València. D'una banda, en el municipi la taxa és de 34
punts l'any 2020, mentre que a la comarca és de 28,9 punts i a la Província
de València de 29,3. D'altra banda, la taxa ha crescut a un ritme inferior a
Alcàntera de Xúquer que a la Ribera Alta i València. En qualsevol cas,
aquestes dades ens indiquen un elevat envelliment de la població en el
municipi.
Gràfic 10.Taxa de Dependencia de la población major de 64 anys, 2010 i
2020
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia
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Índex d’envelliment

Altre indicador demogràfic de tendència és l'índex d'envelliment. Aquest
índex indica la proporció de la població major de 64 anys sobre la població
menor de 16 anys, i reflecteix de manera clara la tendència a l'envelliment
d'una població, en sèrie històrica o comparativa.
Gràfic 11. Índex d’Envelliment, 2010 i 2020
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

Com veiem en el gràfic, l'índex d'envelliment d'Alcàntera de Xúquer l'any
2020 era de 156,7, és a dir, s'ha incrementat en 3,4 punts respecte a 2010.
A més, l'índex d'envelliment a Alcàntera de Xúquer és notòriament superior
al comarcal (116,7) i el provincial (122,5).
Si atenem l'evolució de l'índex d'envelliment de la població, s'observa que
aquest va descendir considerablement l'any 2013 fins als 140,1 punts, per a
partir d'aqueix any, créixer gradualment fins a 2019, any a partir del qual
s'aprecia un lleuger descens.
Gràfic 12. Evolució de l’Índex d’Envelliment, 2010-2020
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.
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Índex de maternitat

L'índex de maternitat és un indicador demogràfic que identifica el nombre
de xiquets entre zero i quatre anys per cada dona en edat de màxima
fertilitat, és a dir, entre 14 i 49 anys, expressat en percentatge.
Al contrari que els anteriors, aquest és un indicador de vitalitat demogràfica
i, per tant, com més gran siga la proporció de xiquets per cada 100 dones
en edat de fecundació, major serà la capacitat de regeneració poblacional.

Si analitzem el període històric, veiem que en entre 2010 i 2020, l'índex de
maternitat a Alcàntera de Xúquer ha decrescut en un 1,8%, malgrat que el
període analitzat presenta oscil·lacions. El mateix ocorre amb La Ribera Alta
i la província de València.
Gràfic 13. Índex de Maternitat comparada. Alcàntera de Xúquer, la Ribera
Alta i província de València, 2010-2020
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En el cas d'Alcàntera de Xúquer, en 2020, l'índex de maternitat era de
17,7%, similar al provincial (18%) i lleugerament inferior al comarcal
(19,7%). Això ens indica que en 2020, hi ha 17,7 xiquets entre zero i
quatre anys per cada 100 dones entre 15 i 49 anys.
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.



Índex de tendència

Al costat de l'anterior, aquest índex demogràfic és un indicador de la
tendència al creixement d'una població des de la perspectiva de la reposició
d'efectius, és a dir, de la població més jove. En concret, l'índex de tendència
ens permetrà comparar la proporció de xiquets amb edats entre zero i
quatre respecte als xiquets amb edats entre cinc i nou anys, i veure si la
42
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tendència al creixement és positiva o negativa en termes de natalitat.
Cal tindre en compte que el valor que proporciona aquest índex en un any
donat, està determinat per les tendències de natalitat dels últims deu anys,
comparades en grups quinquennals homogenis, per la qual cosa és molt
sensible a les situacions socioeconòmiques de la població.
Així, l'any 2020, a Alcàntera de Xúquer hi havia 92,5 xiquets menors de
quatre anys per cada 100 xiquets entre cinc i nou anys (84,5 a la comarca i
92,5 a la província).
Gràfic 14. Índex de Tendència comparada. Alcàntera de Xúquer, la Ribera
Alta i província de València, 2010-2020
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

No obstant això, aquest índex era major tant a la comarca com a la
província fins a 2016. En 2017, l'índex de tendència va aconseguir el seu pic
més alt, superant tant a la comarca com a la província per a després tornar
a caure en 2018, moment a partir del qual no ha deixat de créixer.
2.2.

Àmbit social

El municipi d'Alcàntera de Xúquer té mancomunats alguns serveis socials i
municipals com els serveis de mediació i intervenció a Infància i
Adolescència en la Mancomunitat d’Àlcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i
Sellent. A més de serveis socials i municipals, la Mancomunitat també
fomenta el turisme en aquests municipis.
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Alguns indicadors a tindre en compte en l'àmbit social són la renda mitjana
disponible per unitat de consum i els indicadors de pobresa (totes dues
dades únicament disponibles a nivell comarcal).


Renda mitjana

Respecte al primer, podem observar en el següent gràfic com la renda
mitjana per unitat de consum a la Ribera Alta era superior a la provincial i la
de la Comunitat Valenciana.
Gràfic 15. Renda mitjana per unitat de consum. Comparativa 2019
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.



Indicador de risc de pobresa o exclusió social

Respecte a la situació de pobresa de la població de la comarca de la Ribera
Alta, prendrem com a referència l'Indicador AROPE sobre el risc de pobresa
i/o exclusió social (l'indicador AROPE –At Risk Of Poverty and/*or Exclusionés un indicador creat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i
l'Exclusió Social, que mesura la pobresa).
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Gràfic 16. Percentatge de población en risc de pobresa/exclusió social.
Indicador AROPE, 2019
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Font: INE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

Com podem veure en el gràfic, el percentatge de població en situació de risc
de pobresa i/o exclusió social era en 2019 de 21,3%. Això significa que dos
de cada deu persones es troben aquesta situació. A més, si ho comparem
amb l'any 2012, s'aprecia una lleugera encara que insuficient millora. En
qualsevol cas, les dades de l'indicador AROPE per a la comarca de la Ribera
Alta són més positius que en la Comunitat Valenciana i la província de
València.


Igualtat de gènere

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer disposa d’un
d’Oportunitats (PIO) entre Dones i Homes (2019-2023).

Pla

d’Igualtat

A més, des de l’Ajuntament s’han realitzat diverses campanyes de
sensibilització contra la violència de gènere. També disposen d’un área
d’igualtat i LGTB al Consorci, i des de la Mancomunitat hi ha una agent
d’igualtat.


Pensions y pensionistes

En relació a la població de la tercera edat, des d'una perspectiva social cal
considerar que el nombre de pensionistes ha anat oscil·lant entre els 368 i
379 al llarg del període estudiat. No obstant això, si comparem la xifra de
2012 amb la de 2019, aquesta només ha augmentat un 0,26%. Igualment
el nombre de pensionistes és notablement alt, la qual cosa confirma una
vegada més l'envelliment de la població d’Alcàntera de Xúquer.
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Gràfic 17. Pensionistes. Alcàntera de Xúquer, 2012-2019
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Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i Institut Social de la Marina (ISM). Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

A més, no sols augmenta el nombre de persones pensionistes d'Alcàntera
de Xúquer sinó que l'estructura per edats també es modifica, reflectint la
tendència a l'envelliment que hem comentat. Com veiem en el gràfic, es
redueix el nombre de pensionistes de 64 anys i el nombre de pensionistes
compresos entre 75 a 84 anys, mentre que augmenta el de 85 i més anys i
el grup entre 65 i 74 anys.
Gràfic 18. Pensionistes segons sexe i edat (grans grups). Alcàntera de
Xúquer, 2012-2019
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Font: INSS i ISM. Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració
pròpia.

Una altra qüestió relacionada amb les pensions és la referida a la quantia
mitjana d'aquestes. Com podem comprovar en la taula següent, l'import
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mitjà de les pensions a Alcàntera de Xúquer és de 700 euros, sensiblement
inferior a la mitjana comarcal, que se situa en 825 euros.
Si desagreguem les dades per gènere, la desigualtat és notable. D'una
banda, a nivell municipal la Diferència entre homes i dones és de 300 euros,
sent aquestes últimes les perjudicades. Ocorre similar a nivell comarcal, ja
que els homes cobren una pensió mitjana de 369 euros més que les dones.
Aquesta desigualtat s'aprecia en els diferents tipus de pensions, exceptuant
les pensions per viduïtat, les quals tenen una quantia superior en les dones.
Aquest fenomen és conseqüència de les diferents experiències vitals que en
general tenen els homes i les dones; aquestes últimes tendeixen a patir
més períodes d'inactivitat laboral per a cuidar a persones dependents o
xiquets, més temporalitat, ocupació parcial, cotitzacions més baixes, etc. De
fet, és per això mateix pel que les dones cobren més pensió de viduïtat que
els homes. Aquesta desigualtat no és conjuntural sinó estructural.
Taula 10. Pensions segons sexe i clase. Import mensual mitjà 2019 (euros)

Total

De incapacitat
permanent

De jubilació

De viduïtat

D’orfandat

En favor de familiars

La Ribera Alta

Alcàntera de
Xúquer

Total

825

700

Homes

1.023

866

Dones

654

566

Total

855

859

Homes

916

976

Dones

760

671

Total

942

742

Homes

1.121

874

Dones

680

586

Total

609

513

Homes

417

334

Dones

628

527

Total

356

183

Homes

364

-

Dones

348

-

Total

478

-

Homes

490

-

Dones

474

-

Font: INSS i ISM. Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració
pròpia.
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Teixit associatiu

El municipi d'Alcàntera de Xúquer disposa d'un teixit associatiu compost per
les següents associacions de diversos àmbits:
-

Jubilats i Pensionistes d’Alcàntera de Xúquer.
Coral “Arpa d’Or”.
Club Frontennis.
Club de Coloms “La Unió”.
Societat Artística Musical.
AMPA.
Club de Petanca “Petanvall.
Club de Caça “El Xúquer”.
Club de Pilota Valenciana “La Vall”.
Penya Valencianista “TARON-*CHES”.
Quadrilla de Dolçainers i Tabaleters d'Alcàntera de Xúquer.
Club Esportiu “La Polseguera”.
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3. Eix de promoció econòmica
3.1.

Estructura productiva

Quant a l'estructura productiva d'Alcàntera de Xúquer, veiem que hi ha un
total de 68 empreses registrades en el municipi, 43 de les quals són
persones físiques –autònoms- i 25 estan registrades com a persones
jurídiques.
Entre 2017 i 2019, el nombre d'empreses registrades en el municipi s'ha
mantingut estable. No obstant això, ha descendit el nombre d'empreses
amb assalariats en un 3,13%, al contrari que les empreses sense
assalariats, que han augmentat un 2,78%. Si bé aquest tipus d'empreses
són majoritàries, hi ha cert equilibri entre ambdues.
Gràfic 19. Empreses registrades a Alcàntera de Xúquer, segons tinguen o
no assalariats. 2017 i 2019
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Font: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

Les dades registrals sobre les empreses registrades a Alcàntera de Xúquer
avalen les dades relatives a l'hegemonia del sector serveis ja que 19 de les
68 empreses registrades pertanyen a aquest sector, mentre que de la resta
de sectors d'activitat no hi ha dades pel fet que la xifra és inferior a cinc.
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Gràfic 20. Empreses registrades a Alcàntera de Xúquer, segons d’activitat.
2018-2020
25
20
Absoluts

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

15
10
5
0

2018

2019

2020

Indústria

0

0

0

Construcció

0

0

0

18

20

19

Serveis

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Font: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboració pròpia.

Per a aprofundir en l'anàlisi de l'estructura productiva d'Alcàntera de
Xúquer, veurem els registres laborals.
En aquest sentit, en 2020 hi havia un total de 540 contractes laborals, 305
dels quals eren de homes i 235 eren de dones. A més de la diferència entre
gèneres, també és preocupant el descens de contractes laborals entre l'any
2010 i 2020, més acusat per als homes. Així, en 2020 hi havia un 25,4%
menys de contractes laborals registrats per a homes i en 16% menys per a
les dones.
Taula 11. Contractes laborals registrats segons gènere. Comparativa 2010 i
2020
Homes
Àmbit

Dones
%

2010

2020

Diferència

%
Diferència

26,7

322.814

372.726

49.912

15,5

25.535

62,0

26.976

34.509

7.533

27,9

-104

-25,4

251

235

-16

-6,4

2010

2020

Diferència

Província
de
València

427.120

541.321

114.201

La Ribera
Alta

41.203

66.738

Alcàntera
de
Xúquer

409

305

Diferència

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Elaboració pròpia

Per sectors d'activitat, les contractacions efectuades es donen de manera
majoritària en el sector serveis i l'agricultura (48,15% i 44,63%
respectivament); mentre que els contractes en la indústria i la construcció
són minoritaris (5,56% i 1,67% respectivament).
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Gràfic 21. Contractes laborals segons sector d’activitat. Alcàntera de
Xúquer, 2009-2020
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Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Elaboració pròpia.

Per a finalitzar aquest apartat, veurem els contractes laborals segons si són
temporals o indefinits. Com veiem en el gràfic, tant els contractes temporals
com indefinits han disminuït, la qual cosa confirma les dades anteriors. No
obstant això, els contractes temporals (93,15%) són molt més majoritaris
que els indefinits (6,85%), símptoma de l'alta taxa de temporalitat. Això, a
llarg termini pot suposar un problema ja que els contractes temporals
tendeixen a provocar precarietat i inestabilitat laboral.
Gràfic 22. Contractes laborals segons siguen temporals o indefinits.
Alcàntera de Xúquer, 2010-2020
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Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Elaboració pròpia.
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Mercat laboral

En primer lloc, veiem la distribució de la població total segons relació amb
l'activitat, és a dir, si són actius o inactius, ocupats o aturats, etc.
Taula 12. Distribució de la población segons relació amb l’activitat. La
Ribera Alta, 2020 (milers de persones)
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Total

Homes

Dones

Població de 16 a 64 anys

140,5

72,2

68,27

Actius

104,2

56,51

47,74

Ocupats

89,86

50,13

39,73

Aturats

14,38

6,37

8,01

36,17

15,7

20,47

Inactius

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Elaboració pròpia.

Com veiem en la taula, la taxa d'activitat (percentatge de població ocupada
i parada sobre el total de la població entre 16 i 65 anys) és de 74,21%. Del
total de població en edat de treballar, el 63,98% està ocupada (taxa
d'ocupació), és a dir amb treball, i el 10,23% està en atur (taxa d'atur
comarcal). La resta són inactius laborals.
Pel que respecta als demandants d'ocupació, observarem les diferències
quant al gènere. L'any 2020, la majoria de persones demandants d'ocupació
eren dones. Si analitzem el període històric, aquesta tendència es manté,
exceptuant el període comprés entre els anys 2010 i 2013, anys
immediatament posteriors a la crisi del 2008.
Aquest fenomen es deu al fet que un percentatge de treballs masculinitzats
es van veure greument afectats, com la construcció, la qual cosa va tindre
com a resultat una alteració en la tendència històrica de l'atur segons
gènere, en la qual les dones solen eixir perjudicades, però que durant
aquest espai de temps, van canviar les tornes.
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Gràfic 23. Demandants d’ocupació segons gènere. Alcàntera de Xúquer,
2010-2020
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Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Elaboració pròpia.

Per grans grups d'edat, l'estructura de desocupació ha canviat en els últims
anys. D'una banda, entre 2013 i 2020, els demandants d'ocupació s'han
reduït en tots els trams d'edat. D'altra banda, el grup d'edat de més de 44
anys ha aconseguit la mateixa xifra de demandants d'ús del grup d'edat de
25 i 44 anys, tradicionalment superior (excepte 2017 i 2018).
Gràfic 24. Demandants d’ocupació segons grans grups d’edat. Alcàntera de
Xúquer, 2013-2020
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Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Elaboració pròpia.
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Quant a la distribució dels aturats segons sector d'activitat, veiem que la
major part d'aturats es concentren en el sector serveis (63%), seguits de
l'agricultura (15%), el sector industrial (14%) i la construcció (8%).
Gràfic 25. Distribució dels aturats segons sector de activitat. Alcàntera de
Xúquer, 2020
0%
15%
8%

Agricultura
Indústria
Sense activitat econòmica

Construcció
Serveis

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Elaboració pròpia.

L'hegemonia del sector serveis com a sector que acapara major nombre
d'aturats es manté a Alcàntera de Xúquer durant tot el període analitzat
(2010-2020).
Gràfic 26. Demandants d’ocupació segons sector d’activitat. Alcàntera de
Xúquer, 2010-2020
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Font: LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Elaboració pròpia.

Una altra dada rellevant com a indicador de la conjuntura del mercat
laboral, és el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, ja que indica el
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nombre de persones donades d'alta com a treballadors per part de la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
En aquest sentit, a Alcàntera de Xúquer, a data de 31 de desembre de
2020, hi havia 574 afiliats a la Seguretat Social. D'aquests, un 53% eren
homes mentre que les dones representaven el 47%.
Gràfic 27. Afiliacions a la Seguretat Social segons sexe, Alcàntera de
Xúquer. 4rt trimestre de 2020

47%
53%

Homes

Dones

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM). Elaboració
Pròpia.

Pel que respecta al nombre d'afiliats a la Seguretat Social per edat, la major
part de persones afiliades es troba entre el tram d'edat entre 40 i 44 anys.
El grup d'edat amb menor afiliació a la Seguretat Social és el de menys de
35 anys.
Gràfic 28.Total de persones afiliades a la Seguretat Social segons edat.
Alcàntera de Xúquer, 4rt trimestre de 2020
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Font: TGSS i ISM. Elaboració Pròpia.
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Per a finalitzar, veiem el total de persones afiliades a la Seguretat Social
segons sector d'activitat.
Gràfic 29. Total de persones afiliades a la Seguretat Social segons sector
d’activitat. Alcàntera de Xúquer , 4rt trimestre de 2020
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Font: TGSS i ISM. Elaboració Pròpia.

Com podem veure en el gràfic, la majoria de persones afiliades a la
Seguretat Social a Alcàntera de Xúquer es troba en el sector serveis, la qual
cosa confirma una vegada més la importància d'aquest sector en el
municipi.
El següent sector amb més afiliats és l'agricultura, seguit de la indústria i la
construcció. Quant a les diferències de gènere, veiem que les dones
dominen en el sector serveis, mentre que els homes ho fan en la resta de
sectors. Pel que respecta al nombre de persones amb més d'una situació de
cotització, la xifra és molt baixa i equilibrada entre homes i dones.
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4. Eix mediambiental
4.1.

Anàlisi física

El terme municipal d’Alcàntera del Xúquer se situa al sud de la comarca de
la Ribera Alta, la qual es troba pràcticament al centre de la província de
València. El municipi està integrat entre del marge dret del riu Xúquer i
Sellent, i uns contraforts d'una cadena muntanyenca al sud.
Il·lustració 9. Terme municipal d’Alcàntera de Xúquer
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.

L'extensió del terme municipal és de 3,9 km², de forma allargada de nord a
sud. La majoria de la superfície està coberta de cultius dedicats
principalment als cítrics.
4.1.1.

Condicions climàtiques

L'orografia d'una zona i la seua localització determinen el clima d'aquesta.
Alcàntera de Xúquer està determinat per un clima mediterrani que
caracteritza principalment al sud i est peninsular.
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Segons la classificació Köppen, es coneix com de tipus C (clima temperat), i
la seua classificació es realitza tenint en compte que la temperatura mitjana
del mes més fred ha d'estar entre els 0 °C i 18 °C.
En la Península Ibèrica existeixen dos subtipus dins d'aquesta classificació,
en el cas de la Comunitat Valenciana el subtipus Csa (temperat amb estiu
sec i calorós) és el més abundant i és el tipus de clima que hi ha a Alcàntera
de Xúquer.
Taula 13. Classificació Köppen
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Tipus Cs (sec en estiu)

Tipus Cf (sense estació
seca)

Si la temperatura mitjana del
mes més càlid és > a 22ºC

Csa: Temperat amb estiu
sec i calorós

Cfa: Temperat sense estació
seca amb estiu calorós

Si la temperatura mitjana del
mes més càlid és ≤ a 22 °C, i
se supera més de quatre
mesos a l'any la temperatura
mitjana > a 10ºC

Csb: Temperat amb estiu
sec i temperat

Cfb: Temperat sense estació
seca amb estiu temperat

Font: Atles Climàtic Ibèric. Elaboració pròpia.

En la taula que hi ha continuació, s'indica la temperatura mitjana i la
precipitació mitjana que es produeix a Alcàntera de Xúquer. S'observa que
els mesos més calorosos són els de juliol i agost, destacant aquest últim ja
que arriba quasi als 26°C de mitjana. Com a mesos més freds destaquen
desembre, gener i febrer, sent gener el més fred, podent arribar la seua
mitjana quasi als 10°C. Per tant, els seus estius són relativament càlids i els
hiverns suaus.
Quant a les temperatures mitjanes màximes, arriben aconseguir els 23,4°C,
mentre que les mitjanes mínimes aconsegueixen baixar fins als 11,2°C i
conseqüentment, la seua temperatura mitjana anual és de 17,3°C.
Els mesos amb més precipitació es troben entre setembre i gener, encara
que el mes que destaca és octubre, on la precipitació mitjana aconsegueix
els 90 mm i 0,27 Hm³ de precipitació acumulada.
Els mesos més secs coincideixen amb els més càlids (juliol i agost). En
aquest cas les precipitacions únicament són de 13 i 17 mm (0,04 i 0,05
Hm³) respectivament.
Les precipitacions mitjanes anuals poden aconseguir els 606 mm i els 1,82
Hm³ de precipitació acumulada.
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Taula 14. Dades meteorològiques
Tª mitjana
(ºC)

Precipitació
mitjana (mm)

Precipitació
acumulada
(Hm^3)

Gener

10,10

61,00

0,18

Febrer

11,40

45,00

0,14

Març

13,10

54,00

0,16

Abril

15,00

47,00

0,14

Maig

18,40

48,00

0,15

Juny

22,50

26,00

0,08

Juliol

25,50

13,00

0,04

Agost

25,90

17,00

0,05

Setembre

22,90

66,00

0,20

Octubre

18,10

90,00

0,27

Novembre

13,70

61,00

0,19

Desembre

11,00

74,00

0,22

Anual

17,30

606,00

1,82

Tª mitjana anual
Mínimes

11,20

Màximes

23,40
Font: Atles climàtic (AEMET). Elaboració pròpia.

En la següent gràfica queden representats de forma més visual les dades
meteorològiques ensenyades en la taula:
Gràfic 30. Climograma Alcàntera de Xúquer
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Font: Atles climàtic (AEMET). Elaboració pròpia.
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Recursos naturals

A Alcàntera de Xúquer destaca la plana en la qual es troba, la qual cosa
afavoreix el cultiu de cítrics, els quals envolten el casc urbà. A més, pel nord
del terme municipal passa el riu Xúquer i al sud es troba una cadena de
muntanyes, fent tots dos de límits naturals.


Recursos geològics

La litologia d'Alcàntera de Xúquer està conformada per diversos components
geològics, la majoria d'ells estan formats per materials del període
Quaternari. També hi ha una xicoteta àrea a l'extrem sud formada per
materials plàstics del Keuper i materials de sòcol.
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

El terme municipal està dividit en tres zones pràcticament quant a litologia
es refereix, la part nord, la central i el sud.
La part nord la componen principalment llims i arenes, exceptuant tota la
línia que forma el riu Xúquer, la qual està composta per cants, graves,
arenes i llims.
En el centre del terme també hi ha una àrea de llims i arenes, però
fonamentalment es troben llims, graves i cants.
La part sud està composta en la seua gran majoria per cants graves i
argiles, encara que en l'extrem sud s'observen argiles, margues i algeps, a
més de calcàries i areniscas, que com ja s'ha dit, pertanyen a materials
plàstics del Keuper i materials de sòcol respectivament.
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Il·lustració 10. Litologia
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En representación de la persona interesada
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.



Recursos hídrics

El municipi pertany al Sistema d'Explotació Xúquer de la Demarcació
Hidrogràfica del Xúquer. Aquest abasta des de la serralada Ibèrica al costat
del turó de Sant Felip a la província de Conca i desemboca prop de Cullera a
la província de València.
Alberga una superfície de 22.261 km² i els seus principals afluents són, pel
marge esquerre, els rius Cabriol i Magre, i pel marge dret els rius Sellent i
Albaida.
Al municipi d'Alcàntera de Xúquer li correspon la massa d'aigua subterrània
081.145 Caroig Nord, situada en la zona central de la demarcació, amb una
superfície total de 741,03 km². El principal llit és el riu Xúquer, entre
l'embassament de Embarcaderos (en servei des de 1970) i l'assut d'Antella,
amb els seus afluents pel marge dret: els rius Reconque i Escalona.
Quant a la xarxa hidrogràfica d'Alcàntera de Xúquer destaquen el riu Xúquer
i el barranc dels Pilars.
El primer voreja el nord del terme municipal, fent de frontera natural amb
Gavarda. Naix en els Montes Universals en el paratge dels Ulls de
Valdeminguet (Conca) i que segueix el seu curs per la Serra d'Albarrasí i la
serra de Conca, fins a arribar a la província d'Albacete. Partint de la
Manchuela, descriu un colze de 90º, fent que continue direcció aquest,
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dibuixant meandres. En descendir de l'altiplà, entra a la província de
València fins a arribar a Cofrentes, on es produeix la confluència amb el riu
Cabriel. Des d'ací arriba a la plana costanera, on s'aprofiten les seues
aigües per al reg de la Ribera a partir de l'assut d'Escalona fins que
desemboca al Mediterrani. Aquest té declarat com Lloc d’Interès Comunitari
(LIC) i Zona d’Especial Conservació (ZEC) el curs mitjà i baix del Xúquer.
El barranc dels Pilars es localitza al sud del municipi, el qual procedeix de la
cadena de muntanyes, i acaba entre els cultius. També compta amb
nombroses séquies, però ressalta la séquia d'Escalona, ja que les seues
aigües s'utilitzen per al reg dels cultius.
Il·lustració 11. Xarxa hidrogràfica

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.



Recursos agrícoles

Alcàntera de Xúquer ha basat la seua economia en l'agricultura des de fa
segles. En la segona meitat del segle XIX i en el segle XX, el cultiu del
taronger va començar a ser predominant, deixant arrere el de la morera i
l'arròs. També han desaparegut els cultius cerealícoles i cultius de vinya,
oliveres, garroferes i ametlers. Així doncs, actualment a part dels tarongers,
també es cultiven algunes verdures, hortalisses i llegums. La superfície
cultivada té una extensió de 360 ha.
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Els cultius es reguen en la seua majoria per les aigües del riu Sellent, i que
s'encarrega una comunitat de regants de la seua gestió. De les séquies
Escalona i Carcaixent també s'aprofiten les seues aigües per al reg.
Les dades més recents que es tenen de la superfície cultivada són els de
l'any 2019, extrets de la fitxa municipal d'Alcàntera de Xúquer de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. En
aquesta queden indicats els percentatges per tipus de cultiu realitzat en el
municipi:
Les dades queden representats en la següent gràfica:
Gràfic 31. Superficies de cultiu 2019

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021
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2,30%

20,40%
Hortalisses
Cítrics
77,40%

Fruiters

Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Fitxa Municipal d’Alfauir.
Elaboració pròpia.

Com s'ha comentat, són els cítrics els que major superfície ocupen, l'any
2019 va representar el 77,4% del total, centrant-se en els tarongers. El
segon tipus de cultiu és el de fruiters, que representava el 20,4% de la
superfície. Quant a les hortalisses, solament suposaven un 2,3%. De la
resta de cultius esmentats (verdures i llegums) no s'han obtingut les dades
corresponents.
Quant a la distribució per usos del sòl d'Alcàntera de Xúquer es mostra en el
següent mapa:
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Il·lustració 12. Usos del sòl - CORINE
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.

S'observa que únicament queden diferenciats tres usos: el teixit urbà
continu, el cultivat (fruiters) i el pertanyent a les muntanyes (matoll boscós
de transició).


Recursos forestals

El terme municipal d'Alcàntera de Xúquer pertany a la Demarcació Forestal
de Polinyà de Xúquer/Alzira1, on també estan inclosos altres 77 municipis.
Aquest presenta molt poc sòl forestal i està catalogat com a Terreny
Forestal Estratègic (PATFOR), perquè quasi tota la localitat està coberta de
cultius. Únicament està inclosa com a sòl forestal la zona sud corresponent
a la cadena de muntanyes i la ribera del riu Xúquer.
A l'efecte de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat
Valenciana, són muntanyes o terrenys forestals les superfícies cobertes
d'espècies arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, d'origen natural o
procedent de plantació, que compleixen funcions ecològiques, de protecció,
de paisatge o recreatives.

1

Establit segons el Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial
Forestal de la Comunitat Valenciana.
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En el següent mapa s'identifiquen els ecosistemes forestals segons el
PATFOR:
Il·lustració 13. Ecosistemes forestals - PATFOR
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.

Els ecosistemes que s'observen a Alcàntera de Xúquer són tres. Tota la
zona que ocupa el riu Xúquer presenta vegetació de ribera, ocupant una
fina línia en la part que pertany al municipi. La resta d'ecosistemes es
localitzen al sud del terme, en els contraforts de les muntanyes. Aquestes
estan compostes per arbratge de Pinus halepensis, el qual és el de major
superfície, i per matolls i herbassars calcícoles mediterranis.
4.3.

Riscos naturals i climàtics

4.3.1.


Qualitat i avaluació ambiental

Qualitat de l’aire

La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica
s'encarrega del control de la qualitat de l'aire en la Comunitat Valenciana.
La xarxa la componen diverses estacions distribuïdes per alguns municipis i
que mesuren diferents paràmetres sobre la qualitat de l'aire. Els resultats
obtinguts es publiquen en un informe anual, incloent el seu percentatge de
fiabilitat. La seua creació s'emmarca en el Decret 161/2003, de 5 de
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setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es designa l'organisme
competent per a l'avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient en la
Comunitat Valenciana.
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En aquesta estació es mesura un gran nombre de contaminants: Diòxid de
Nitrogen (NO2), Ozó (O3), Diòxid de Sofre (SO2), Monòxid de Carboni (CO),
i partícules en suspensió (PM2.5 i PM10), mesurades totes elles en µg/m³.
També mesura la presència de metalls pesants (Pb, As, Cd i Ni),
Benzo(a)piré (BaP), hidrocarbur aromàtic policíclic altament carcinogen.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
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Alcàntera de Xúquer no té una estació dins del seu terme municipal per a
controlar la qualitat de l'aire, per la qual cosa les dades triades s'obtenen de
l'estació d'Alzira, perquè està en la seua zona d'influència. Aquesta és
l'estació 46017002-Alzira, situada en les coordenades X (ETRS89)
719677.68, Y (ETRS89) 4336496.54, Carrer Iberdrola, Alzira (Ctra CV-550,
Km 6,2). Pertany a la Zona ES1009: Xúquer-Cabriol àrea costanera.

L'últim informe publicat per la Generalitat és sobre les dades de l'any 2020,
i a partir d'ells han sigut realitzades la següents taules:
Taula 15. Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació
Atmosfèrica
Paràmetre

Valor
límit
anual

de

Partícules en
suspensió
(PM10)

Valor límit
horari

Altres
paràmetres
estadístics

Núm.
de
superacions de
125 µg/m3 (3
sup/any)

Diòxid
de
sofre (SO2)

Diòxid
Nitrogen
(NO2)

Valor límit
diari

Núm.
de
superacions
de 350 µg/m3
(24 sup/any)
40
µg/m3

0

99%

0

99%

7
Núm.
de
superacions
de 200 µg/m3
(35 sup/any)

99%
0

Núm.
de
superacions de
50 µg/m3 (35
sup/any)

2

40
µg/m3

17
Percentil 90,4
(50 µg/m3)

Partícules en
suspensió
(PM10)
després de

Alzira

Núm.
de
superacions de
50 µg/m3 (35
sup/any)

63%
25

1
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40
µg/m3

15
Percentil 90,4
(50 µg/m3)

Partícules en
suspensió
(PM2.5)

23

25
µg/m3

14

16%

Taula 16. Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació
Atmosfèrica
Paràmetre
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
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B97010953
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Valor
límit
anual

Valor
límit
diari

Valor
límit
horari

Altres
paràmetres
estadístics
10 µg/m3 màx. 8hor
mitjanes
mòbils diàries

Monòxid
de
carboni (CO)

Alzira

0,59

Plom (Pb)

0,5
µg/m3

0,01

Arsènic (As)

6 ng/m3

0,32

3

0,06

Cadmi (Cd)

5 ng/m

Níquel (Ni)

20 ng/m3

1,6

Benzo(a)piré
(BaP)

1 ng/m3

0,12
Núm.
de
superacions
de
180 µg/m3 llindar
d'informació

Ozó (O3)

98%

14%

6%

0

Valor objectiu per
a la protecció de la
salut
de
120
µg/m3 (Núm. De
superacions25)

2018/20

Valor
AOT40
18000
µg/m3
valors horaris de
maig a juliol

2016-20

10

11.409

Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. Elaboració Pròpia.
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Els límits legals sobre la qualitat de l'aire s'indiquen en el Reial decret
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, on
queden establits els límits anuals, diaris i horaris.
Segons les dades recollides l'any 2020, no es va superar cap límit ni llindar
establits dels contaminants analitzats, per la qual cosa es compleix amb els
límits legals. Bé és cert que en el cas del plom, arsènics, cadmi i níquel, el
percentatge de fiabilitat és del 14%, i en el benzo(a)piré de menys del 6%,
la qual cosa en el cas d'augmentar la fiabilitat, podria suposar un augment
dels resultats.
Cal recordar que l'estació se situa a Alzira, per la qual cosa aquests valors
podrien no ser representatius per al municipi d'Alcàntera de Xúquer.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
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B97010953
22/12/2021
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Qualitat del sòl

La capacitat d'ús del sòl permet conéixer la qualitat d'aquest. Per a això
s'han de considerar les característiques climàtiques i físic-químiques del sòl.
Es classifica el sòl segons la seua adaptabilitat als cultius. Així doncs, la
capacitat de l'ús del sòl divideix en sis classes:
Taula 17. Classes de capacitat d’ús del sòl
A

Molt elevada capacitat d’ús

B

Elevada capacitat d’ús

C

Moderada capacitat d’ús

D

Baixa capacitat d’ús

E

Molt baixa capacitat d’ús

O

Fase lítica (Irrecuperable)
Font: Elaboració pròpia.

A Alcàntera de Xúquer el sòl queda classificat únicament com a classe D i
classe B:
-Classe B: Moderades limitacions, risc d'erosió moderat, susceptibles
d'utilització agrícola moderadament intensiva.
-Classe D: Limitacions severes, risc d'erosió elevat a molt elevat, no
susceptible d'utilització agrícola, excepte en casos molt especials. Poques o
moderades limitacions per a pastures, explotació de bosc baix o explotació
forestal.
Tot el terme municipal està classificat amb classe B (elevada). Aquesta
coincideix amb tot el sòl destinat al cultiu, a més del nucli urbà. Queda
exempta la zona sud, pertanyent a les muntanyes, la qual està classificada
amb classe D i on es troba l'arbratge de Pinus halepensis i altres matolls i
68
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herbassars calcícoles mediterranis.
Il·lustració 14. Capacitat d’ús del sòl
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.

Una altra forma de saber la qualitat del sòl és tenint en compte la seua
permeabilitat.
La permeabilitat del sòl indica la capacitat amb la qual l'aigua o l'aire és
capaç de filtrar-se a través del sòl. Això depén de les propietats del sòl com
la porositat principalment, i l'existència de vegetació, la qual ajuda a tindre
una major filtració pel sistema radicular, augmentant així la porositat i per
tant, la permeabilitat, la qual cosa fa que es produïsca una major recàrrega
d'aqüífers.
La vegetació també ajuda a reduir l'erosió per l'impacte de les gotes de
pluja i per escorrentia. Quan hi ha poca vegetació però suficient aigua, es
produeix una disminució de la permeabilitat, generant escorrentia en la
capa superficial.
A Alcàntera de Xúquer s'observa una capacitat del sòl tots els diferents
tipus de permeabilitat: molt baixa, alta i molt alta. La part nord està
pràcticament classificada amb una permeabilitat molt alta. Es divideix de la
resta just a partir de la séquia d'Escalona, per la qual cosa el nucli urbà està
inclòs en aquesta meitat. S'exceptua la ribera del riu, la qual està
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classificada amb permeabilitat alta. Quan la part sud del municipi, també es
classifica com a permeabilitat alta. Bé és cert que l'extrem sud-oest està
classificat amb permeabilitat molt baixa. Quan la part sud del municipi,
també es classifica com a permeabilitat alta. Bé és cert que l'extrem sudoest està classificat amb permeabilitat molt baixa.
Il·lustració 15. Permeabilitat del sòl
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.



Qualitat de l’aigua

A la Comunitat Valenciana existeix una gran escassetat de recursos hídrics a
causa de les condicions climàtiques i litogràfiques. La recàrrega dels
aqüífers depèn principalment de la infiltració de l'aigua. No obstant això, en
la Comunitat Valenciana existeixen 29 aqüífer sobreexplotats i huit en risc
de sobreexplotació.
Tot el terme municipal d'Alcàntera de Xúquer està catalogat com a àrees a
millorar, la qual cosa suposa tota la superfície de cultius, de ribera i el nucli
urbà. Això és pel fet que en la Comunitat Valenciana, l'agricultura es
realitza mitjançant fertilitzants nitrogenats. Com que el municipi el
componen principalment els cultius, la seua majoria està classificada com a
àrees a millorar. L'única zona classificada amb àrees sense interès és al sud
del municipi, on es troben les muntanyes.
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Il·lustració 16. Recàrrega d’aqüífers
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.

La vulnerabilitat dels aqüífers depèn de la recàrrega d'aquests. Alcàntera de
Xúquer presenta una vulnerabilitat molt baixa, baixa2 i alta3. La part
catalogada amb vulnerabilitat molt alta coincideix amb la d'àrees a millorar.
Això és pel comentat anteriorment, perquè els nitrats emprats en els
fertilitzants per als cultius aconsegueixen lixiviar pel sòl fins a arribar als
aqüífers, contaminant-los. L'única zona catalogada amb vulnerabilitat baixa
i molt baixa és la corresponent a les muntanyes.

2

Integra les porcions del territori que presenten un grau de protecció molt elevat per a les aigües
subterrànies, en particular, per a les de qualitat apta per a qualsevol ús, així com a les quals presenten
escàs interés hidrogeològic per mala qualitat de les aigües o per baixa permeabilitat.
3
Aqüífers de gran productivitat amb aigües d'excel·lent qualitat i grossària de zona no saturada
insuficient per a garantir l'autodepuració de contaminants microbiològics.
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Il·lustració 17. Vulnerabilitat d’aqüífers

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.



Qualitat acústica

Alcàntera de Xúquer no està obligat a declarar un Pla Acústic Municipal
(PAM) i no té cap Zona Acústicament Saturada (ZAS). Així doncs, no
existeixen dades que es puguen analitzar sobre la qualitat acústica.
4.3.2.


Anàlisi de desastres naturals

Risc d’incendis

El Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR)
estableix la vulnerabilitat davant incendis dels diferents municipis.
Com ja s'ha vist, segons el PATFOR únicament hi havia sòl forestal a
l'extrem nord i sud. Així doncs, la vulnerabilitat de la resta del municipi on
estan els cultius i el nucli urbà no és valorable.
En el cas de la ribera del riu, presenta una vulnerabilitat entre baixa i
mitjana, mentre que una part de les muntanyes (a l'extrem sud) la
vulnerabilitat predominant és la molt alta, amb xicotetes àrees intercalades
de vulnerabilitat alta.
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Quant a plans per a previndre incendis, Alcàntera de Xúquer compta amb
un amb un Pla Local de Cremes (PLQ) on s'estableixen els períodes
permesos de crema de podes, restes agrícoles i marges de cultiu. A més de
cremes de marges, cunetes o restes forestals. La resolució d'aquest últim
PLQ és del 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció
d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de crema [2018/856]
(DOGV 8224 31/01/2018).
També té elaborat un Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals
segons Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la Conselleria de
Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en la
qual es va aprovar la figura del Pla Local Reduït d’incendis Forestals (PLRIF)
per als municipis en els quals la superfície de massa forestal siga reduïda4.
Com que pertany a la Demarcació de Polinyà de Xúquer, s'inclou en el seu
Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPIF).
Il·lustració 18. Vulnerabilitat a incendis forestals

Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.



Erosió

Els agents físics són els encarregats de generar l'erosió del sòl, com l'erosió
hídrica, eòlica i la fisiografia entre altres, per la qual cosa provoquen la

4

Els que posseïsquen de 0 a 500 ha de terreny forestal amb arbratge o aquells que posseïsquen de 500 a
1.000 ha de terreny forestal amb arbratge discontinu.
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degradació del sòl en les capes superficials. En el cas que es produïsca
erosió de manera contínua i elevada, pot arribar a la desertificació del sòl.
Quan existeix una estructura degradada en el sòl, la vegetació no és capaç
de desenvolupar un sistema radicular apropiat per al seu creixement, a més
impedeix un adequat intercanvi químic entre la planta i el sòl, per la qual
cosa la vegetació no es desenvolupa correctament, afectant greument la
conservació de l'ecosistema.
Per a aquesta anàlisi s'han tingut en compte dos tipus d'erosió:
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-L'erosió pluvial. Aquesta es calcula tenint en compte el factor R que
s'obté a partir de les dades dels anys 2002-2012, reflectits en
l'Inventari Nacional d'Erosió de Sòls.
-L'erosió eòlica. Per al seu càlcul, es té en compte la velocitat i
duració de les ratxes de vent, les característiques del sòl, la
vegetació, l'ús del sòl i el relleu.
Taula 18. Pèrdues de sòl i erosió eòlica
Superfície erosionable

Pèrdues de sòl

Erosió pluvial
Erosió eòlica

309,09 ha
0,03 %

Pèrdues mitjanes

1.280,81 t·año-1
0,01 %
4,14 T/ha·any

Factor R

250-300

Superfície erosionable

309,09 ha

Pèrdues de sòl

Font: Inventari nacional d’erosió de sòls (2002-2012). Elaboració pròpia.

També s'ha analitzat el risc d'erosió actual i potencial del municipi. El risc
actual fa referència a l'erosió que es produeix en el present, i el risc d'erosió
potencial és l'erosió a la qual tendeix el sòl.
A Alcàntera de Xúquer predomina el risc d'erosió actual molt baix (0-7
Tm/ha/any), la qual ocupa tota la superfície dedicada als cultius i al nucli
urbà. L'extrem sud és el classificat amb un risc alt (40-100 Tm/ha/any) i
molt alt (<100 Tm/ha/any), segurament pel fet que en aquesta zona
existeix una major pendent.
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Il·lustració 19. Risc d’erosió actual
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.

Quan es compara el risc d'erosió actual amb el potencial s'observa un canvi
en la majoria del terme municipal. Pràcticament tot l'àrea dedicada als
cultius ha passat a tindre un risc moderat, a excepció de l'extrem nord i
sud, les quals mantenen el mateix tipus de risc.
Això pot deure’s al fet que les terres llaurades durant molt de temps,
augmentant així el seu risc d'erosió i per tant poden suposar la degradació
del sòl.
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Il·lustració 20. Risc d’erosió potencial
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.



Inundabilitat

La Demarcació Hidrogràfica del Xúquer és qui estableix el perill d’inundació,
a més del Pla d’Acció Territorial de caràcter sectorial sobre Prevenció del
Risc d’Inundació en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA)5.
En el caso d’Alcàntera de Xúquer, des del riu Xúquer fins pràcticament el
final del barranc dels Pilars, està considerat amb perill d’inundació, doncs
com ja s’ha esmentat, el municipi es troba al marge dret del riu Xúquer i
Sellent i quasi la totalitat del municipi és pla, el que facilita la seua
inundació.

5

Aprovat mitjançant Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell.
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Il·lustració 21. Perill d’inundació
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.

Quan existeix risc per inundació es considera com perillositat d’inundació.
Aquesta es produeix quan s’origina un augment de les precipitacions o es
produeix un desbordament d’algun corrent d’aigua i es relaciona amb els
períodes de retorn dels corrents d’aigua i amb les seus planes d’inundació.
En Alcàntera de Xúquer existeixen 3 tipus de perillositat. “Perillositat 1” a la
ribera del riu, que pot produir-se cada 25 anys i amb calat alt (més de 0,8
m). La “Perillositat 2”correspon a una freqüència d’uns 100 anys i un calat
de més de 0,8 . Aquesta es troba en una xicoteta àrea al nord del municipi.
L’última és la “Perillositat 3”, amb una freqüència de 25 anys però un calat
menor de 0,8 m. Tot l’extrem nord es troba baix aquest tipus de perillositat.
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Il·lustració 22. Perillositat d’inundació
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.



Desertificació

Per saber el risc de desertificació d’una zona s’ha de tindre en compte el
terreny forestal segons el PATFOR. Així doncs, s’observen poques àrees
amb risc de desertificació al terme municipal d’Alcàntera de Xúquer. Una de
les causes principals de la desertificació, a banda de l’erosió del sòl són els
incendis.
En aquest cas, únicament existeixen dos tipus de risc de desertificació: baix
i mitjà. Aquests es troben tant a la ribera del riu com a les muntanyes,
encara que en aquestes ocupa una major superfície el risc mitjà. Això pot
ser degut a que el tipus d’ecosistemes forestals en aquesta zona és
d’arbratge de Pinus halepensis i altres matolls i herbassars calcícoles
mediterranis, els quals són de fàcil combustió i, com s’ha comentat
anteriorment, una de les causes de la desertificació són els incendis.
A més, també hi ha una major pendent, pel que l’erosió és major i per tant,
el risc de desertificació. Tanmateix, a la ribera també podria deure’s a
l’erosió provocada pel corrent d’aigua.
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Il·lustració 23. Risc de desertifiació
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Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia.

4.4.
4.4.1.

Adaptació al canvi climàtic
Sostenibilitat

Des de la Mancomunitat de
contribueixen a la sostenibilitat
la que gestiona el sistema de
planta de reciclatge, fomentant

la Ribera Alta es realitzen accions que
dels municipis que la conformen. Aquesta és
recollida de residus i el seu transport a la
el reciclatge.

També té un servei gratuït de recollida de roba usada i altres residus tèxtils
i realitza campanyes anuals sobre la importància de la recollida selectiva de
residus i del reciclatge.
Altre servei és el d’expedició d’informes ambientals, que serveixen per
determinar l’adequació d’un projecte d’àmbit ambiental, com ho són els de
sorolls, vibracions, olors, sanejament, protecció d’incendis, seguretat,
emissions, entre altres.
Des del Consorci de La Ribera Alta també es realitzen actuacions sobre la
conscienciació ambiental als municipis.
Amb la recollida de residus Porta a Porta es pretén millorar l’estat dels
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carrers eliminant les olors i l’abocament incontrolat.
Alcàntera de Xúquer és firmant del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia
des de l’any 2016. Va formar part d’aquest amb el propòsit de mitigar el
canvi climàtic i la seua adaptació, retallant les emissions de CO2 (diòxid de
carboni) al menys un 40% per a l’any 2030, augmentant la resiliència front
al canvi climàtic.
4.5.
4.5.1.
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Gestió de residus
Reciclatge

La gestió de residus del municipi d’Alcàntera de Xúquer la realitza el
Consorci Ribera i Valldigna, el qual és l’encarregat del Pla Zonal de Residus
5, àrea de gestió V4 segons el Pla Integral De Residus de la Comunitat
Valenciana6 (PIRCV). Aquest s’encarrega de la gestió dels residus de 51
municipis i tres entitats menors de les comarques de la Ribera Alta, la
Ribera Baixa i la subcomarca de la Valldigna.
El Consorci disposa de la planta de tractament de Guadassuar per aprofitar
els residus generats als llars. També es fa càrrec dels ecoparcs existent a la
Ribera i a la Valldigna. En el cas d’Alcàntera de Xúquer també es gestiona
per la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Mancomunitat intermunicipal d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent
per a l’abastiment d’aigües potables i altres serveis ha impulsat la recollida
dels residus amb un model Porta a Porta (PaP). Els residus arreplegats són
de les quatre fraccions: envasos lleugers, paper i cartó, resta no selectiva i
orgànic. També es disposa al carrer de distints contenidors per a les cinc
fraccions: contenidor groc per a envasos lleugers, contenidor blau per a
paper i cartó, contenidor gris per a resta no selectiva, contenidor marró per
a orgànic i contenidor verd per al vidre.
L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha realitzat un plànol on es localitzen
tots els punts on es troben els distints contenidors en el municipi.
Com que en el terme municipal no es disposa d’un ecoparc, els residus es
deuen de traslladar al ecoparc més pròxim el qual és el de Carcer. Tant
mateix, compta d’un ecoparc mòbil. També hi ha un servei de recollida de
mobles i trastos vells.

6

Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de
la Comunitat Valenciana (PIRCV). [2013/6658].
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És la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana la que estableix
el règim jurídic de la producció i gestió de residus, tenint en àmbit
autonòmic dos tipus de plans, Pla Integral de Residus i Plans Zonals.
A continuació es mostren les dades sobre els residus dels contenidors grocs,
blaus i verds de l’any 2017 al 2020:
Taula 19. Recollida selectiva d’envasos lleugers período 2017-2020
2020
Població
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2018

2017

1.291

1.297

1.318

1.319

19.163

17.332

11.350

9.670

Aportació (kg/hab*any)

14,8

13,4

8,6

7,3

% impropis

23,7

19,3

20,1

20,6

Dotació (l/hab)

27,9

27,2

22,8

19

Quantitats recollides (Kg)
FIRMADO POR

2019

Tipologia contenidor

Iglú

Iglú

Iglú

Iglú

Dot. Ref.

9,09

9,09

9,09

9,09

Font: Consorci Ribera i Valldigna. Elaboració pròpia.

Taula 20. Recollida selectiva de vidre 2017-2020

Habitants
Contenidors
Vidre recollit (Kgs)
Kg/habitant

2020

2019

2018

2017

1.341

1.291

1.297

1.318

8

8

8

8

19385

21595

21108

20902

14,5

16,7

16,3

15,9

Font: Consorci Ribera i Valldigna. Elaboració pròpia.

Taula 21. Recollida de paper i cartó 2017-2020

Població
Quantitats recollides (Kg)

2020

2019

2018

2017

1.291

1.297

1.318

1.319

16.214

18.186

7.168

8.024

Aportació (kg/hab*any)

12,6

14

5,4

6,1

Dotació (l/hab)

18,6

18,5

18,2

20,5

Tipologia contenidor

Iglú

Iglú

Iglú

Iglú

Dot. Ref.

10,9

10,9

10,9

10,9

Font: Consorci Ribera i Valldigna. Elaboració pròpia.

Taula 22. Recollida de residus domèstics mesclats periode 2017-2020

Quantitats recollides (Kg)

2020

2019

2018

2017

488.837

479.140

485.792

509.791

Font: Consorci Ribera i Valldigna. Elaboració pròpia.
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Cal dir que les dades de la recollida selectiva del paper i cartó, i dels
envasos lleugers s’obtenen a partir de les proporcionades per ECOEMBES,
mentre que les de vidre s’han obtingut d’ECOVIDIRO, pel que algunes
dades, com la població, varia.
Al observar aquestes taules s’aprecia que són els envasos lleugers el tipus
de residu més recollit en l’any 2020. Tanmateix, aquest ha incrementat en
els últims anys, ja que en el 2017 aquesta aportació només era de 7,3
kg/habitant. També s’observa un gran canvi en la recollida de paper i cartó,
ja que en el 2017 era de 6,1 kg/habitant i en el 2010 de 12,6 kg/ habitant.
En quant al vidre s’ha mantingut pràcticament constant.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

4.5.2.

Consum d’aigües

L’aigua potable del municipi així com altres serveis està gestionada per la
Mancomunitat d’Aigües Potables d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i
Sellent. Des d’aquesta, s’han realitzat diverses actuacions per al
millorament de la qualitat de l’aigua. Això va ser possible ja que la Diputació
de València va firmar un conveni amb la Mancomunitat, amb el que es
pretén realitzar obres per col·locar filtres de carboni. D’aquesta manera,
s’aconsegueix una reducció dels pesticides en l’aigua.
Els Pous que proveeixen són:



Pou de la Molinera: Ubicació: coordenades UTM30 ETRS89 (X 708526
– I 4324827). Cabal: 40 l/s.
Pou de la Serratella: Ubicació: coordenades UTM30 ETRS89 (X
708526 – I 4324505). Cabal: 31,68 l/s.

- Dipósito: Dipósito de la Serratella: Ubicació: coordenades UTM30 ETRS89
(X 708432 – I 4324568). Capacitat 920 m³
- Hidrants (boques de reg, boques d'incendi, etc)
o C/ Rotllet, 2
o C/ Rotllet, 12
o C/ Jaume I, va cantar amb C/ Lluís Brunchú
o C/ Jaume I, 7
o C/ Ausiàs March, 2
o C/ Ausiàs March, 1
o Pl. Constitució, 1
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o Pl. Constitució, 13
o Av. Ribera Alta, 54
o Camí de Xàtiva, va cantar a Av. Ribera Alta
o Av. Ribera Alta, va cantar amb C/ Ausiàs March
La Mancomunitat, conjuntament amb l’empresa Global Omnium/Aguas de
Valencia, han realitzat llavors d’arranjament per les fugues que s’estaven
originant, entre altres treballs, el qual suposa l’estalvi del 40% de l’aigua
(200.000 m3/any).

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

4.5.3.

Sanejament d’aigües

Les aigües residuals del municipi d’Alcàntera de Xúquer són tractades per
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Alcàntera de Xúquer-Càrcer
i la qual presta servici a tots dos municipis.
La empresa explotadora és EGEVASA y la asistència tècnica la realitza
Prointec, S.A.
El cabal projectat és de 1.104 m3/d, amb una potència total instal·lada de
84 kW. El cabal diari és de 590 m3/d i la població servida de 1.735 habitants
equivalents. Per tant, s’ha tingut en compte un possible augment del cabal
ja que es major el projectat al que es realitzat actualment.
Tenen un rendiment del 91% dels sòlids suspesos (SS), el 93% de demanda
biològica d’oxigen7 (DBO5) i del 91% de demanda química d’oxigen8 (DQO).
Els processos que es realitzen en l’EDAR són els representats en el següent
diagrama:

Indica la quantitat d’oxigen consumit pel microorganismes durant cinc dies a 20ºC en la degradació
aeròbica de les substancies orgàniques contingudes en l’aigua.
8
Quantitat d’oxigen necessària per a l’oxidació de la matèria orgànica
7
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Il·lustració 24. Processos de depuració de l’EDAR d’Alcàntera de Xúquer

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Font: Entitat de Sanejament d’Aigües. Elaboració pròpia.

Aquesta EDAR compta amb una línia d’aigua i altra de fangs.
En la línia d’aigua es realitza el pretractament (reixa de gruixuts i tamisat),
on s’eliminen els sòlids que conté l’aigua quan arriba a la plant. A
continuació, l’aigua passa pel tractament secundari on es realitza la
ventilació prolongada, l’eliminació de nitrogen i l’eliminació de fòsfor.
Aquests procediments serveixen per eliminar la matèria orgànica dissolta en
l’aigua.
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Taula 23. Processos de l’EDAR d’Alcàntera de Xúquer

FIRMADO POR
Pretractament
Reixa de gruixuts

Tractament primari
X

LÍNEA D’AIGÜES

Reixa de fins

Tractament secundari
Ventilació prolongada

Tractament terciari
X

Infiltraciópercolació

Fangs activats

FísicQuímic

“Lagunaje”
“Lagunaje aireado”

Tamisat

X

Desinfecció

Coagulaciófloculació

Ultraviolats

Filtració

Llit de torbes
Llit bacterià
Ultrafiltració

Biodiscos

Tanc
d’homogeneïtzació

Decantació

Cloració

Biocilindres

Desarenador

Eliminació de nitrogen

X

Desgreixador

Eliminació de fòsfor

X

Osmosis inversa

LÍNEA DE FANGS

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021
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Espessidor
Gravetat

Estabilització
X

Post-tractament llots

Centrífuga

Aeròbia

Flotació
Anaeròbia
Mecànic

Deshidratació

Filtro

X

Eres d’assecat

X

Filtre premsa

Estabilització con
cal

Taula filtrant

Compostatge

Generació elèctrica

Cogeneració

Assecat tèrmic
Incineració

Plaques solars

Fuente: Entitat de Sanejament d’Aigües. Elaboración propia.
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Quan les estacions depuradores serveixen a poblacions reduïdes, moltes
vegades no es realitza el tractament primari. Per això, l’aigua es tracta amb
temps de retenció molt alts i en condicions d’oxidació total.
Després del tractament secundari passen a la línia de fangs. En aquesta hi
ha un espessidor per gravetat i deshidratació per filtre i eres d’assecat.
Finalment, el fang resultant és més concentrat i amb menor volum d’aigua,
pel que facilita el seu assecat i el seu transport.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR
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5. Eix cultural i turístic
5.1.

Els atractius turístics naturals

A la Ribera de Xúquer, existeixen dues comarques històric-administratives
conegudes com la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Es tracta d'un territori
marcat, en el segle XIX, per l'expansió de l'agricultura comercial de regadiu,
una plana formada pel règim natural del Xúquer, el qual proveeix d'aigua a
les poblacions permetent el reg dels camps de cultiu de la regió, com són el
kaki i els cítrics, principalment.
Entre les figures de protecció que ostenten alguns dels espais naturals que
podem trobar a la Ribera, podem distingir 15 amb protecció natural, com
són els paratges naturals del Tello i els Turons de Llombai; les
microreserves, el Puntal del Boix i el Barranc de Pertecates de Tous; La
Murta i La Casella d'Alzira; la Muntanyeta dels Sants de Sueca; els Llocs
d'Importància Comunitària9 com els Ullals del riu Verd, l'Albufera, el curs
mitjà del riu Albaida o el curs mitjà i baix del riu Xúquer, el qual discorre pel
terme municipal d'Alcàntera de Xúquer; o els ZEPAs com el Parc Natural de
l'Albufera o la Ruta SL-66: Els Barrancs de l'Alcúdia.
En aquest cas, el municipi d'Alcàntera de Xúquer pertany a la Ribera Alta,
en la qual podem trobar la zona recreativa coneguda com els Torradors del
riu Xúquer, una zona on els veïns i veïnes i visitants de la localitat, poden
gaudir dels espais verds, de la naturalesa i del curs mitjà i sota del Xúquer
que, encara que no es recomana el bany en aqueixa zona, té un
extraordinari valor i diversitat mediambiental, perquè ostenta dues figures
de protecció: Lloc d'interés comunitari (LIC) i Zona Especial de Conservació
(ZEC).

9

El concepte de Xarxa Natura 2000 és definit per la Directiva 92/43/CE. Aquesta Directiva sorgeix per a atendre la necessitat de la
protecció dels principals hàbitats i espècies interessants per a la
conservació a nivell comunitari, i en l'ella es defineixen aquells hàbitats i espècies considerats d'interés per a la conservació. La
pròpia Directiva proposa el vehicular la protecció d'aquests hàbitats i espècies a través de la designació d'una sèrie d'espais que
contenen aquests hàbitats i espècies; aquests espais es diuen, en el context de la Directiva, “Llocs d'Importància Comunitària”,
LICs de forma abreujada.
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Il·lustració 25. Els Torradors d’Alcàntera de Xúquer

Font: Pàgina web Valencia Bonita

L'àrea recreativa compta amb berenadors que es troben sota l'ombra de
nombroses moreres. De fet, cal esmentar que la Ribera de Xúquer va ser un
territori de gran importància per al cultiu de moreres, sent la principal
comarca productora durant l'època en la qual València va ser un referent en
la xarxa de rutes comercials que van sorgir entorn de la seda, sent al seu
torn molt rellevants en la societat i la seua economia en els segles XVII i
XVIII.
Així mateix, el municipi forma part de la ruta de Gran Recorregut “GR-237
Massís del Caroig”, es tracta d'una zona de transició entre els Sistemes
Bètic i Ibèric que permet la pràctica de turisme actiu en 23 municipis que es
distribueixen per les comarques de La Costanera, La Canal de Navarrés i la
Ribera Alta, en la qual trobem el municipi d'Alcàntera de Xúquer.
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Il·lustració 26. GR-237 Massís de Caroig

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
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En representación de la persona interesada
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Font: Senders. Guía de la provincia de València. Patronat Provincial de Turisme

5.2.

Els atractius turístics culturals

El municipi d'Alcàntera de Xúquer és d'origen islàmic, perquè com bé indica
el seu topònim, Alcàntera vol dir en àrab “el pont”, “l'aqüeducte” o “el dic”.
Pel que els seus orígens possiblement es remunten a la seua incorporació al
Regne de València pel rei Jaume I, després de la conquesta de Xàtiva en
1244.
Pel que fa a la seua població musulmana, coneguda com a mudèjars, van
conviure i van mantindre la seua cultura, la seua religió i les seues
tradicions fins que en 1609 van ser expulsats, exceptuant a aquells que es
van convertir al cristianisme de manera forçosa en 1525, coneguts com a
moriscos – que, tal com defineix la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), es
tracta d'una “dita d'una persona: musulmana, que, acabada la
Reconquesta, era batejada i es quedava a Espanya”.
Al llarg de la història, el municpi ha passat per mans de diferents llinatges
(Pertusa, Montagut, Sancho, Roíz…) fins que a la fi del segle X, va ser
adquirit juntament amb Beneixida i el Ràfol per la família Despuig, que es
va fer càrrec de l'alqueria musulmana, passant finalment als Sorell, comtes
d’Albalat.
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Hui dia, els atractius culturals que podem trobar en el municipi són molt
reduïts, podent destacar l'Església Parroquial de Puríssima Concepció i el
safareig públic.
L'Església Parroquial d'Alcàntera de Xúquer, és una església construïda en
1435 en honor a la Puríssima Concepció, qui dona nom a aquesta. Sempre
la fundació de la parròquia ve influïda per la família que posseeix el senyoriu
que, quant als titulars de les parròquies no són uns altres que els patrons
de les famílies que posseeixen els llocs en qüestió i, les fundades pel
patriarca Ribera, en la seua majoria, es dediquen al dogma en auge: la
Immaculada Concepció.
En el seu interior trobem l'altar major, on podem observar un retaule
neogòtic de fusta tallada sense daurar amb la imatge de la Puríssima
Concepció en el centre, i les de Sant Joaquim i Santa Ana als costats. A
més, el tabernacle està decorat amb una pintura del Salvador eucarístic,
còpia de Joan de Joanes.
Il·lustració 27. Esglèsia Parroquial de Puríssima Concepció

Font: página web El Seis Doble

Així mateix, segons la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 5/2007, de
9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de
juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449/13/02/2007), és
declarat com a Bé de Rellevància Local en la categoria de monument
d'interés local.
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Finalment, al carrer Ausiàs March, trobem un lloc que en els seus inicis va
suposar un canvi en la vida quotidiana dels habitants d'Alcàntera de Xúquer,
sobretot de les dones quines en aquells dies eren les encarregades de les
faenes de casa, majoritàriament. Aquest és el safareig públic municipal.
Il·lustració 28. Safareig públic municipal
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Font: pàgina web Ajuntament Alcàntera de Xúquer

Es tracta d'una xicoteta construcció destinada a servir com a safareig públic
on la població del municipi podia llavar la seua roba. A més, era un lloc de
socialització on es congregaven nombroses dones, veïnes de la localitat que
aprofitaven l'aigua potable per a fer les seues tasques diàries.
5.2.1.


El patrimoni immaterial d’interés turístic

L’escut

L'heràldica municipal té els seus orígens en el segle XIII, on la major part
dels emblemes heràldics medievals de les ciutats i viles valencianes es
troben en els segells que validaven els documents. Els emblemes d'origen
medieval són senzills i amb representacions fortament característiques. No
obstant això, amb el pas dels anys aquestes han evolucionat donant lloc a
unes composicions bigarrades i de disseny complex.
Per aquest motiu, el Decret 116/1994, de 21 de juny de 1994, del Govern
Valencià, va fixar unes normes per a l'adopció dels escuts i banderes amb la
intenció que aquests reunisquen uns requisits mínims que permeten ser
identificables. Entre aquestes normes, es va fixar l'ús de la corona real
oberta, tradicional en el Regne de València i en la Corona d'Aragó, així com
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una forma quadrilonga de punta redona.
De la mateixa forma, el Decret 116/1994, estableix uns requisits mínims
que han de regir per a l'adopció de les armeries municipals. Aquest cerca
que estiguen basats en la història i els elements més característics de cada
població, responent a les tradicions de l'heràldica valenciana, quedant
reflectides en els nostres escuts.
Il·lustració 29. L’Escut d’Alcàntera de Xúquer
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Font: Conselleria de Justicia i Administracions Públiques Direcció General d’Administració Territorial Àrea
d’Administració Local

Dit això, en el que respecte a l'escut del municipi d'Alcàntera de Xúquer,
aquest va ser aprovat per l'Ordre de 18 de juliol de 1985, per la Conselleria
de Governació (DOGV número 296, de 17 d'octubre de 1985 – BOE número
213, de 5 de setembre de 1985), la descripció del qual és la que es detalla
a continuació:
‘Tallat: 1r, d'or, els quatre “pals” de gules, carregats d'un vol o ala de plata,
filetejada de sabre; 2n d'atzur, el pont de plata, sostingut d'ones de plata i
atzur. Al timbre corona real tancada’.


La gastronomia

Una de les modalitats turístiques més dinàmiques i que millor mostra les
tradicions, la cultura i les relacions socioculturals d'un poble, és el turisme
gastronòmic. L'Organització Mundial del Turisme, OMT, defineix el turisme
gastronòmic com “una mena d'activitat turística que es caracteritza perquè
el viatger experimente durant el seu viatge activitats i productes relacionats
amb la gastronomia del lloc. A més de les experiències culinàries
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autèntiques, tradicionals i/o innovadores, el turisme gastronòmic també pot
incloure un altre tipus d'activitats, com visitar productors locals, participar
en festivals gastronòmics o assistir a classes de cuina”.
De fet, la gastronomia té un caràcter transversal quant a que representa
elements físics, paisatgístics, socials i culturals d'un territori, per la qual
cosa és un potencial element vertebrador on desenvolupar altres modalitats
turístiques.
A Alcàntera de Xúquer, l'oferta culinària gira entorn d'una dieta
mediterrània – element de la Llista Representativa del Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat - a la qual pertany la gastronomia típica
valenciana.
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En aquest sentit, la seua cultura gastronòmica es desembolupa a un estil de
vida saludable, amb uns costums marcats en la qual es cuinen els productes
tradicionals donant lloc a les receptes típiques de la regió i la localitat, tots
ells elaborats principalment amb verdures i hortalisses com les carxofes,
faves i les tomaques, els cítrics com les taronges i les mandarines, l'arròs,
l'oli d'oliva, la mistela, el vi i la mel de taronger. Encara que també és
convenient destacar el kaki, perquè la Ribera de Xúquer és una gran
productora. De fet, disposa de la Denominació d'Origen Protegida “Kaki
Ribera de Xúquer”, una figura de qualitat creada en 1998 i reconeguda com
a Denominació d'Origen Protegida per la Comissió Europea en 2001, sent
l'únic kaki reconegut i protegit amb una denominació d'origen a tot el món.
D'aquesta manera, entre els plats i productes típics de la gastronomia local
d'Alcàntera de Xúquer trobem un ventall de possibilitats, des dels diferents
plats d'arrossos, entre els quals podem destacar l'arròs caldós o l’arròs en
fesols i naps, fins a la rebosteria, on destaquem l’arnadí, un dolç d'origen
àrab molt comú consumir-ho durant la Setmana Santa, que s'elabora amb
carabassa, ametla i sucre, els rollets d’anís, els rosegons i els pastissos de
moniato.


Les festes i celebracions

Les festes i celebracions són un mitjà pel qual es mostren la història, els
costums i les tradicions d'un poble, les quals reafirmen el sentiment de
formar part d'una comunitat, bé siga a nivell local, regional, o nacional,
creant d'aquesta manera una identitat col·lectiva.
Així mateix, a través dels actes que formen part de les festes i celebracions
d'un poble, es mostren les escenificacions, les vestimentes, els ritus, les
confraries, les germanors, la música i la gastronomia típica que sol
consumir-se durant aquestes. Amb tot això, es crea una atmosfera festiva
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en la qual participen tots els veïns i veïnes d'una localitat, donant lloc a
aqueixa identitat col·lectiva de la qual parlàvem anteriorment.
Les festivitats religioses són molt característiques i representatives en el
calendari festiu-cultural espanyol, perquè amb elles s'honra i commemora a
través de misses, romeries i processons a les icones de la Mare de Déu, els
sants patrons o al Xiquet Jesús.
En el cas concret d'Alcàntera de Xúquer, podem destacar del calendari
festiu-cultural les Festes de Sant Vicent Ferrer i les seues Festes Patronals.
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La devoció i celebració del Dia de Sant Vicent Ferrer – també conegut com
Sant Vicent el del ditet - és molt comú en la Comunitat Valenciana, el qual
és conegut per obrar nombrosos miracles. A Alcàntera de Xúquer se celebra
el segon dilluns després de Pasqua.
El primer dia es celebra una missa en honor al Sant, i posteriorment es
trasllada a Sant Vicent Ferrer a l'església. Mentre que, el segon dia, es
realitza una segona missa commemorativa després de la qual es realitza el
retorn del Sant a la Capella.
Les Festes Patronals, estan dedicades als sants patrons: Sant Isidre, la
Immaculada Concepció i al Santíssim Crist dels Afligits. Aquestes festes,
molt esperades per tots els seus veïns i veïnes, comencen l'últim fi de
setmana d'agost amb el volteig de campanes, donant pas a una
programació d'actes i activitats per a tots els veïns i veïnes del poble, com
per exemple, la cercavila dels fanalets, jocs inflables per al públic infantil,
jocs aquàtics en la piscina municipal, el Dia de la coca amb cansalà i el
Concurs de Xarangues, entre altres.
Pel que fa als actes lúdics, després de la tradicional despertà comença la
cercavila i la missa en honor al Crist dels Afligits amb la Coral Arpa d’Or. Al
mig dia, a les 14.00 hores, en la Plaça de l’Esglèsia té lloc la tradicional
mascletà, després de la qual se celebra una processó en honor als sants,
finalitzant les festes amb espectàcles musicals i de humor.


La música

Les expressions orals, les tradicions d'un poble i la seua cultura poden
transmetre's a través de la música, de manera que aquesta transmet
missatges, emocions i valors a través de diferents actes, com poden ser les
festes i celebracions d'un poble, les seues cerimònies i els balls populars.
Precisament, la UNESCO defineix el Patrimoni Cultural Immaterial com “els
usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques – juntament
amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són
inherents – que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus
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reconeguen com a part integrant del seu patrimoni cultural”, definició en la
qual es dona cabuda a l'activitat musical.
Pel que fa al municipi d'Alcàntera de Xúquer, aquest disposa de la Societat
Artístic Musical d'Alcàntera de Xúquer, una societat fundada el 12 d'abril de
1985 l'objectiu inicial del qual era incrementar el nivell cultural dels joves
del poble. La seua primera actuació va ser en 1988, però no va ser fins a
setembre de 1990 quan la Societat Musical va ser inscrita en la FSMCV.
5.3.
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Les instal·lacions i les empreses turístiques

El municipi d'Alcàntera de Xúquer disposa d'una oferta de restauració
adequada i suficient per a satisfer la demanda dels veïns i veïnes de la
localitat i dels seus visitants. En la taula que podem observar a continuació,
s'indica el nom i direcció dels establiments que podem localitzar en el
municipi.
Taula 24. Directoris d’establiments de restauració
NOM
Bar Alcàntera
Bar Jubilats
Bar Manolo
Café Lera Alta
Pastisseria La Vall
Rotgle

DIRECCIÓ
Avinguda de la Ribera Alta, 8
Carrer del Metge Albertopons, 9
Carrer Virgen del Puig, 9
Carrer Mayor, 74
Avinguda Río Xúquer
Carrer de Sant Vicent, 45
Font: Elaboració pròpia

Aquests establiments es caracteritzen per presentar una estètica pròpia
d'un bar d'ambient familiar i informal on s'ofereixen menús diaris a preus
populars, serveis de cafeteria i plats típics de la regió. En ells oferixen una
carta variada en la qual predominen els entrepans, les tapes espanyoles, les
hamburgueses, carns a la brasa i els arrossos, principalment.
Aquests són populars entre els ciclistes i els seus veïns i veïnes, perquè
majoritàriament ofereixen esmorzars a preus populars on els clients poden
degustar el tradicional esmorzar valencià compost per entrepans, adobats
com tramussos i olives, cacauets o el tradicional cremaet valencià.
Així mateix, cal assenyalar que el municipi d'Alcàntera de Xúquer disposa
d'un Poliesportiu Municipal i un Club de Frontenis Alcàntera de Xúquer en el
qual els seus habitants poden practicar i gaudir de nombrosos esports
gràcies a les seues instal·lacions esportives. De manera que aquestes
promouen un estil de vida saludable facilitant l'accés a les persones
interessades.
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Activitat 2. Participació ciutadana
El PUAM d’Alcàntera de Xúquer es planteja com un procés de planificació
integral, integrat i participatiu. En aquest sentit, la participació interna (del
personal de l'Ajuntament i càrrecs electes) i externa (veïns, associacions,
etc.) de tots els agents socials municipals en l'elaboració del PUAM, s'ha
introduït metodològicament de manera transversal, és a dir, al llarg de tot
el pla, tant en la fase d'anàlisi i de diagnòstic, com en la fase de definició
d'objectius i línies d'actuació i, per descomptat, en la fase de seguiment.
En relació amb la fase d'anàlisi del municipi d’Alcàntera de Xúquer s'ha
realitzat una prospecció entre els principals “stakeholders” –grups d'interésper a incorporar la seua perspectiva respecte a la situació del municipi,
conéixer les seues principals inquietuds i les seues propostes.
La prospecció realitzada es va estructurar en una sèrie de qüestions sobre
diversos aspectes del municipi i una última pregunta amb la qual es
pretenia obtindre informació sobre les expectatives de canvi que s'esperen
del municipi, en els pròxims deu anys (veure Annex 1).
1. Introducció
Dins de la Fase 1 de la realització del Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM)
de d’Alcàntera de Xúquer, s'ha realitzat un sondeig d'opinió a la població del
municipi. Amb aquest sondeig es pretén incorporar a la fase d'anàlisi i
diagnòstic de situació d’Alcàntera de Xúquer una eina de participació que
permeta afegir l'opinió i la perspectiva dels ciutadans del municipi, de
manera que la metodologia i el procés de planificació siga participativa i
integral.
Des d'un planejament metodològic, la prospecció realitzada que a
continuació exposem ens permet conéixer i incorporar al procés d'avaluació
i diagnòstic d’Alcàntera de Xúquer la visió de la seua població sobre la
situació municipal actual, així com identificar les expectatives sobre
possibles o probables evolucions futures del municipi. Dit d'una altra
manera, ens facilita una informació subjectiva (encara que quantificable)
sobre la percepció dels habitants d’Alcàntera de Xúquer en els temes
municipals més rellevants, quines són les problemàtiques actuals, les àrees
d'interés, quins suggeriments podien aportar i quines són les expectatives o
canvis esperats, a mitjà i llarg termini.
La prospecció assenyalada s'ha realitzat mitjançant el disseny d'un
qüestionari en línia, plantejat majorment com una bateria de preguntes
tancades realitzades a manera d'afirmacions sobre les quals els enquestats
havien de mostrar el seu nivell d'acord, en una escala de l'u al cinc (on un
96

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 96 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

és “molt dolenta” i cinc “molt bona”). Al final del qüestionari s'han deixat
diverses preguntes obertes perquè els enquestats puguen identificar de
manera espontània problemàtiques municipals concretes o manifestar
expectatives de futur a llarg termini.
Les preguntes del qüestionari van ser dissenyades per a poder analitzar el
nivell d'alineament del municipi d’Alcàntera de Xúquer amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i les seues diferents metes.
El formulari en línia va ser distribuït per l'Ajuntament entre els seus
ciutadans.
2. Dades de classificació
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Gràfic 32: Gènere

28%
Dona
Home
72%

Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Pel que fa al gènere dels enquestats, es pot veure que una ampla majoria
(72%) són dones, mentre que el 28% participant són homes.
Gràfic 33: Edat

6%

11%

Entre 19 i 24 anys
17%

33%

Entre 25 i 34 anys
Entre 35 i 49 anys
Entre 50 i 64 anys
Més de 65 anys

33%

Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.
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Seguidament, quan a l’edat dels entrevistats, observem que els més
participatius han estats les persones de mitjana edat. Així, un 33% dels
participants té entre 35 i 49 anys, i un altre 33% té entre 50 i 64 anys.
Després, les persones entre 25 i 34 anys representen el 17% del total de
participants, seguits pels joves d’entre 19 i 24, amb un 11%. Finalment, les
persones de 65 i més anys suposen el 6% de la participació. En aquest cas,
cap persona de 18 o menys ha participat en l’enquesta.
Gràfic 34: Dedicació actual
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23%
Treballant
Aturat/ada
12%

Jubilat/ada

65%

Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

D’altra banda, en relació a la dedicació actual dels enquestats d’Alcàntera
de Xúquer, es pot apreciar que el 65% dels participants està treballant
actualment, mentre que el 12% es troba a l’atur i el 23% està jubilat o
jubilada.
Gràfic 35: Relació amb el municipi

11%

Resident habitual
Resident esporàdic
89%

Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Tot seguit parem atenció a la relació de les persones enquestades amb el
municipi. Així, observem que una gran part dels participants resideix
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habitualment a Alcàntera de Xúquer (89%). D’altra banda, el 11% és
resident esporàdic del municipi. A més a més, cap persona afirma viure a
Alcàntera de Xúquer per motius laborals.
Gràfic 36: Pertinença a una o diverses associacions
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Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Finalment, atenem al grau d’associacionisme del municipi d’Alcàntera de
Xúquer. Com s’aprecia al següent gràfic, únicament un 11% dels enquestats
forma part d’alguna associació, mentre que el 89% expressa no pertànyer a
cap.
Les persones que han afirmat pertànyer a alguna associació, formen part de
la Societat Artístic-Musical (SAM) d’Alcàntera de Xúquer.
3. Anàlisi de les respostes suggerides
A continuació, anem recollir i analitzar les dades obtingudes de les persones
participants sobre diferents qüestions. En total, s'han plantejat diverses
variables en forma interrogativa a la ciutadania enquestada, perquè les
puntuaren de manera individual, atribuint a cadascuna d'elles un valor, dins
d'una escala de l'u al cinc, on l’u és “molt roí” i cinc “molt bo”. A la resta de
valors se’ls ha assignat les categories de “roí” (dos), “regular” (tres) i “bo”
(quatre). Les variables es presenten agrupades per àrees (social,
mediambiental, ocupació i economia…), si bé en el qüestionari l'ordre era
més aleatori.
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Àrea urbana
Gràfic 37: L'estat de conservació dels camins rurals és...
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Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Per començar l’àrea urbana, parem atenció a l’opinió dels enquestats sobre
l’estat de conservació dels camins rurals. Com podem observar, un 11,1%
dels participants han valorat com a “molt roí”, junt al 27,8% que l’ha
considerat “roí”. De la mateixa manera, veiem que el mateix percentatge de
persones ha puntuat l’ítem com a “regular” i com a “bo”. No obstant,
únicament el 5,6% de les entrevistats pensa que és “molt bo”.
Gràfic 38: El trànsit i la mobilitat del municipi són...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

El trànsit i la mobilitat són valorats en general com a “regulars” (44,4%). El
22,2% dels ciutadans considera que són “bons”, junt al 16,7% que l’ha
puntuat amb un cinc. En canvi, un 5,6% dels participants opina que aquests
són “roïns”, tot i que fins a un 11,1% pensa que són “molt roïna”.

100

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 100 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Gràfic 39: Els servicis educatius del municipi són...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Quant als servicis educatius del municipi, veiem que reben una puntuació
en general positiva. Com podem veure el 38,9% dels participants opina que
aquests són “bons”, junt al 16,7% que els ha puntuat com a “molt bons”.
De l’altra banda, un 33,3% dels enquestats ha puntuat els serveis educatius
com a “regular”, i únicament un 5,6% dels ciutadans considera que aquests
són “roïns” o “molt roïns”.
Gràfic 40: L'estat de conservació dels parcs i jardins és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Pel que fa a l’estat de conservació dels parcs i jardins, és valorat en general
de manera negativa. De fet, la meitat dels votants opina que aquest és
“molt roí”, junt al 22,2% dels participants que l’ha qualificat com a “roí”.
D’altra banda, un 11,1% dels participants considera que aquest és
“regular”, de igual forma, un altre 11,1% l’ha valorat com a “bo”, junt al
5,6% que pensa que és “molt bo”.
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Gràfic 41: L'estat de conservació dels carrers del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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22/12/2021
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A més a més, als enquestats se’ls preguntava per l’estat de conservació
dels carrers del municipi d’Alcàntera de Xúquer. En aquest cas, l’opinió
majoritària (44,4%) és que aquests són “regulars”, junt al 16,7% que l’ha
qualificat com a “bo” i el 5,6% com a “molt bo”. D’altra banda, l’11,1%
pensa que aquest és “molt roí”, junt al 22,2% que l’ha valorat com a “roí”.
Gràfic 42: El model de creixement urbanístic del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

En referència al model de creixement urbanístic d’Alcàntera de Xúquer, un
44,4% assenyala que és “regular”, mentre que un 22,2% pensa que és
“roí”, juntament a un altre 22,2% que el valora com a “molt roí”. A més,
només un 11,1% de la ciutadania enquestada ho valora com a “bo”, mentre
que cap participant considera que és “molt bo”.
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Gràfic 43: El nivell de conservació del centre històric del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
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22/12/2021
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En relació al nivell de conservació del centre històric del municipi, veiem
que l’opinió més freqüent és que aquest és “roí” (5,6%). Tot seguit, veiem
que el 22,2% de les persones que han fet l’enquesta, han atorgat la mínima
puntuació, de igual forma, un altre 22,2% considera que és “roí”. En l’altre
costat, tan sols l’11,1% l’ha qualificat com a “bo” i el 5,6% com a “molt bo”.
Gràfic 44: El servici de transport públic del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

En últim lloc, quant al servici de transport públic del municipi, veiem que de
manera generalitzada ha sigut qualificat com a “molt roí”. De fet, fins al
66,7% dels participants ha puntuat aquest ítem amb la mínima nota. Tot
seguit, veiem que un 16,7% el valora com a “roí”, mentre que únicament
un 11,1% considera que és “regular” i un 5,6% que n’és “bo”.
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Àrea social i de serveis
Gràfic 45: L'oferta de vivenda per a comprar és...
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Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

En primer lloc, veiem l’opinió de la ciutadana al respecte de l’oferta de
vivenda per a comprar. Com podem veure, la major part dels ciutadans
(38,9%) han valorat aquesta qüestió com a “regular”. En canvi, fins a un
27,8% dels enquestats l’ha considerada com a “roïna”, juntament al 16,7%
que l’ha puntuada com a “molt roïna”. De la mateixa manera, un altre
16,7% pensa que és “molt bona”. No obstant, cap dels entrevistats opina
que és “bona”.
Gràfic 46: La integració de les immigrants i els immigrants al municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

En segon lloc, la integració dels immigrants al municipi és valorada
majoritàriament com a “bona”, fins a un 33,3% dels participants li ha donat
aquesta puntuació. A més, un 16,7% considera que la integració dels
immigrants és ”molt bona”. De l’altra banda, el 22,2% dels enquestats
puntua aquest ítem com a “regular”. Un altre 22,2% l’ha puntuat com a
“roí”, juntament al 5,6% que opina que és “molt roïna”.

104

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 104 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Gràfic 47: La prestació de servicis sanitaris al municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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En relació a la prestació de serveis sanitaris a Alcàntera de Xúquer, rep en
general una valoració negativa per part dels ciutadans. Com es pot apreciar,
fins a un 27,8% d’aquests consideren que són “molt roïns”, junt al 33,3%
que els han valorat com a “roïns”.
De l’altra banda, l’11,1% pensa que aquests són regular, mentre que el
22,2% dels participants els ha puntuat amb un quatre, és a dir, els
consideren “bons”. Tot i això, únicament el 5,6% de la ciutadania els han
atorgat la màxima puntuació.
Gràfic 48: La qualitat de vida del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Tot i seguit, veiem la qualitat de vida del municipi d’Alcàntera de Xúquer.
Atenent a les dades del gràfic, la major part de la ciutadania considera que
aquesta és “bona” (38,9%) o molt bona (22,2%). A continuació, veiem que
el 27,8% dels participants l’ha puntuada com a “regular”, mentre que
només l’11,1% la valorada com a “roïna”. A més a més, cap persona pensa
que aquesta és “molt roïna”.
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Gràfic 49: La convivència al municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Al voltant de la convivència al municipi, veiem que més de la meitat dels
participants considera que aquesta és “bona” (55,6%), i un 16,7% l’ha
puntuada com a “molt bona”. D’altra banda, el 27,8% pensa que aquesta és
“regular”. A més a més, cap persona li ha atorgat valoracions negatives a la
convivència a Alcàntera de Xúquer.
Gràfic 50: Les desigualtats socials al municipi són...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Respecte a les desigualtats socials al municipi, podem veure que l’opinió
majoritària (38,9%) és que aquestes són regulars, mentre que el 27,8% les
ha puntuades com a “bones” i el 11,1% com a “molt bones”.
És a dir, podem dir que la major part dels entrevistats consideren que les
desigualtats socials a Alcàntera de Xúquer no són excessivament notables.
No obstant, hi una un percentatge dels participants les considera “roïnes” o
“molt roïnes” (11,1% en ambdós casos). Aquest percentatge de la població
percep que la desigualtat social al municipi és més marcada.
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Gràfic 51: La seguretat ciutadana és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Quant a la seguretat ciutadana del municipi, aquesta rep una valoració
majoritàriament positiva, ja que la major part de les puntuacions se situen
entre el tres i el cinc. Com podem veure, el 44,4% de la ciutadana
d’Alcàntera de Xúquer considera que la seguretat ciutadana del municipi és
“regular”. Seguidament, un 16,7% dels enquestats valoren aquest ítem com
a “bo”, junt al 22,2% que l’ha atorgat la màxima puntuació. A més a més,
només l’11,1% del total pensa que la seguretat ciutadana és “molt roïna”,
juntament al 5,6% que pensa que n’és “roïna”.
Gràfic 52: L'atenció de l'Ajuntament amb el veïnat és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Per finalitzar aquest apartat, atenem a l’atenció de l’Ajuntament amb el
veïnat. Com podem veure, l’opinió majoritària és que aquesta és regular, ja
que fins al 44,4% dels participants ha puntuat aquest ítem amb un tres. Tot
seguit, veiem que el 22,2% considera que l’atenció de l’Ajuntament amb el
veïnat és “bona”, i un 16,7% que és “molt bona”. Tot seguit, veiem que fins
al 11,1% dels ciutadans la considera “molt roïna”, mentre que el 5,6% que
és “roïna”.
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Àrea d’economia i ocupació
Gràfic 53: El nivell econòmic de la població és...
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Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Primerament veiem el nivell econòmic de la població d’acord amb l’opinió
dels seus ciutadans. Com podem veure, el 44,4% dels enquestats considera
que aquest és “regular”, mentre que un 38,9% l’ha valorat com a “roí” i un
11,1% com a “molt roí”. En canvi, únicament el 5,6% dels participants l’ha
valorat com a “bo”, mentre que cap persona li ha atorgat la màxima
puntuació.
Gràfic 54: La fortalesa econòmica és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Relatiu a la fortalesa econòmica local, veiem que la distribució dels vots és
similar a la gràfica anterior. No obstant, augmenta el percentatge de
persones que consideren aquest ítem com a “molt roí” (22,2%) en
detriment dels qui l’han valorat com a “roí” (33,3%) i “regular” (38,9%). Pel
que fa a les valoracions positives, mantenen el mateix percentatge que la
pregunta anterior.
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Gràfic 55: Les oportunitats per a trobar treball al municipi són...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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En tercer lloc, es fa referència a les oportunitats per a trobar treball al
municipi d’Alcàntera de Xúquer. Més de la meitat dels participants considera
que aquestes són “molt roïnes” (55,6%). Tot seguit, un 22,2% ha puntuat
aquest ítem com a “roí” i un altre 22,2 com a “regular”. En aquesta ocasió,
cap dels entrevistats valora aquesta qüestió com a “bona” o “molt bona”.
Gràfic 56: Els servicis d'atenció a persones en situació d'atur són...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Pel que fa als serveis d’atenció a persones en situació d’atur, veiem que la
meitat dels ciutadans enquestats considera que són “regulars”. Tot seguit,
un 16,7% li ha atorgat la puntuació més alta a aquest ítem. Seguidament,
les puntuacions “bona”, “roïna” i “molt roïna”, reben un 11,1% dels vots
totals cadascuna.
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Gràfic 57: L'oferta de cursos per a treballadors en actiu és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Tot seguit, tenim en consideració l’opinió de la ciutadania al voltant de
l’oferta de cursos per a treballadors en actiu. En aquest cas, el 44,4% dels
participants l’han valorada com a “roí”, juntament al 22,2% que considera
que n’és “molt roïna”. D’altra banda, el 27,8% dels enquestats l’ha
puntuada com a “regular”, mentre que el 5,6% considera que és “molt
bona”. No obstant, cap persona el valora com a “bona”.
Gràfic 58: Les oportunitats d’incorporació de la dona a un lloc de treball
són...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

A continuació veiem les oportunitats d’incorporació de la dona a un lloc de
treball. Com podem observar, el 33,3% dels participants en l’enquesta han
puntuat aquest ítem com a “roí”, juntament al 22,2% que les considera
“molt roïnes”. La mateixa proporció d’habitants l’ha valorat com a “regular”.
A més a més, un 11,1% del total opina que aquestes són “bones”, de la
mateixa manera, un altre 11,1% les ha puntuat com a “molt bones”.
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Gràfic 59: La qualitat del xicotet comerç és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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El xicotet comerç és una part essencial de l’economia d’un municipi. Per
aquest motiu, a l’enquesta s’han realitzant preguntes relatives al voltant
d’aquesta qüestió. En primer lloc, hem preguntat a la ciutadania per la
qualitat del xicotet comerç a Alcàntera de Xúquer.
Com podem observar, aquest rep una valoració en general, positiva, ja que
la major part de respostes es troben entre el tres i el cinc. De fet, el 38,9%
dels enquestats consideren que la qualitat del xicotet comerç d’Alcàntera de
Xúquer és “molt bona”, junt al 16,7% que l’ha valorada com a “bona”. Així,
un altre 38,9% pensa que aquesta és “regular”. A més a més, únicament un
5,6% dels enquestats la qualifica de manera negativa, en concret, com a
“molt roïna”, ja que cap dels participants la puntua com a “roïna”.
Gràfic 60: La freqüència de compra al xicotet comerç és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

En segon lloc, es pregunta als enquestats per la freqüència de compra al
xicotet comerç. Com es veu al gràfic, la meitat dels participants afirma que
és “regular”, seguit del 27,8% que la valora com a “bona” i el 5,6% com a
“molt bona”. Per l’altre costat, un altre 5,6% la qualifica com a “roïna”,
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mentre que l’11,1% com a “molt roïna”.
Gràfic 61: Les condicions per al desenvolupament del comerç local són...
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Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Finalment, respecte de les condicions per al desenvolupament del comerç
local a Alcàntera de Xúquer, fins al 44,4% l’ha valorat com a “regular”,
mentre un 16,7% dels participants ha qualificat aquest ítem com a “molt
roí” i “roí”. De la mateixa forma, un altre 16,7% considera que aquestes són
“bones”, junt al 5,6% que són “molt bones”.
3.4.

Àrea cultural i turística
Gràfic 62: L'oferta esportiva del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Dins de l’àrea cultural i turística, d’Alcàntera de Xúquer, atenem
primerament a l’oferta esportiva del municipi. Com podem observar, la
majoria dels participants considera que aquesta és “regular” (38,9%). Pel
que fa a les valoracions positives, veiem que només l’11,1% pensa que és
“bona”, mentre que fins al 22,2% li dona la màxima puntuació. De l’altra
banda, el 16,7% opina que aquesta és “roïna”, junt a un altre 11,1% que
l’ha valorat com a “molt roïna”.
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Gràfic 63: L'oferta cultural del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Tot seguit, si ens fixem en l’oferta cultural, aquesta és valorada de manera
lleugerament inferior a l’esportiva. Com podem veure, es manté el
percentatge de persones que la consideren “regular” (38,9%), mentre que
disminueix el nombre de persones que la puntuen com a “molt bona”
(11,1%), que s’iguala a les valoracions “bones”.
Veiem com augmenta significativament el percentatge de les valoracions
“roïnes”, ja que assoleixen el 33,3% dels casos. Així, veiem també una
lleugera disminució del percentatge d’enquestats que consideren aquest
ítem com a “molt roí”.
Gràfic 64: L'oferta d'oci jove al municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Pel que fa a l’oferta d’oci jove, veiem que quasi la meitat dels participants
considera que es “roïna” (44,4%), junt al 27,8% que l’ha qualificada com a
“molt roïna”. En canvi, únicament un 11,1% dels entrevistats opina que
aquesta és “regular”. De la mateixa manera, un altre 11,1% pensa que és
“bona”, junt al 5,6% dels enquestats, que l’ha valorada com a “molt bona”.
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Gràfic 65: L'atractiu turístic del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Tot seguit, podem veure l’opinió dels habitants d’Alcàntera de Xúquer quant
a l’atractiu turístic del seu municipi. Tanmateix, es veu una clara negativa
per part de la ciutadania respecte de l’atractiu turístic, ja que fins a un
38,9% dels entrevistats considera que aquest és “molt roí”, junt al 33,3%
que l’ha valorat com a “roí”. Així, el 22,2% pensa que aquest és “regular”,
mentre que únicament el 5,6% opina que aquest és “molt bo”, tot i que cap
participant l’ha puntuat com a “bo”.
Gràfic 66: El nivell de patrimoni artístic i històric del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Finalment, mirem els resultats al voltant del nivell de patrimoni artístic i
històric del municipi. Com podem veure, més de la meitat de la ciutadania
enquestada (55,6%) considera que aquest és “roí”, mentre el 16,7% que
n’és “molt roí”. D’altra banda, un altre 16,7% dels participants l’ha qualificat
com a “regular”, mentre que únicament un 5,6% opina que aquest és “bo”
o “molt bo”.
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Àrea de medi ambient i sostenibilitat
Gràfic 67: La qualitat de l'aire és...
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Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Pel que fa a l’àrea de medi ambient i sostenibilitat, els enquestats havien de
valorar en primer lloc la qualitat de l’aire d’Alcàntera de Xúquer. En aquest
cas, la majoria dels ciutadans coincideixen en puntuar-la de manera
positiva. De fet, només el 16,7% consideren que aquesta és “molt roïna” i
cap persona pensa que és “roïna”. Així, un 11,1% dels participants pensa
que aquesta és regular, mentre que 38,9% opina que és “bona” i fins a un
33,3% que és “molt bona”.
Gràfic 68: L'entorn mediambiental del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Tot seguit, veiem l’entorn mediambiental del municipi. Com es pot veure al
gràfic, la major part dels ciutadans l’ha valorat com a “molt bo”, junt al
27,8% que el considera “bo”. Únicament el 16,7% dels participants ha
puntuat aquest ítem com a “regular”, mentre que la valoració “roïna” suma
el 22,2% del total. A més a més, cap persona li ha atorgat la puntuació
mínima.
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Gràfic 69: El nivell de soroll i de contaminació acústica del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Pel que fa al nivell de soroll i de contaminació acústica, veiem que la major
part (el 33,3%) els considera com a “regular”, mentre que un 22,2% l’ha
puntuat com a “bo”, i el 16,7% com a “molt bo”, és a dir, consideren que el
nivell de soroll i contaminació acústica no és alt. D’altra banda, només
l’11,1% dels participants pensa que és “molt roí”, junt al 16,7% que és
“roí”, i per tant, que aquest és alt .
Gràfic 70: El respecte de l'Ajuntament pel medi ambient és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Una qüestió important quant al medi ambient i la sostenibilitat, és el
respecte del consistori cap a aquest. A continuació, observem la percepció
dels ciutadans d’Alcàntera de Xúquer al voltant d’aquesta qüestió.
Com podem veure al gràfic, una majoria (38,9%) considera que el respecte
de l’Ajuntament cap al medi ambient és “regular”, mentre que només
l’11,1% l’ha valorat com a “roí”. D’altra banda, el 27,8% de la ciutadania
pensa que aquest és “bo”, junt al 22,2% que l’ha valorat com a “molt bo”.
En aquesta ocasió, cap ciutadà l’ha puntuat amb la puntuació més baixa.
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Gràfic 71: El respecte de les empreses locals pel medi ambient és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Si fem una comparativa de la següent gràfica amb l’anterior, veiem que
augmenta el percentatge de persones que valoren el respecte de les
empreses locals pel medi ambient com a “regular” (50%) i com a “roí”
(22,2%), en detriment de les valoracions positives, que disminueixen fins al
11,1% en el cas dels qui el consideren com a “bo”, i fins al 16,7% en el cas
dels qui l’han valorat com a “molt bo”. No obstant, tampoc hi ha cap
puntuació mínima.
Gràfic 72: La conservació d'espais naturals al municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Pel que fa a la conservació dels espais naturals del municipi, veiem que de
nou, la majoria dels ciutadans consideren que aquesta és “regular”
(38,9%), mentre que el 16,7% dels participants l’han valorat com a “molt
roïna”, junt al 22,2% que pensa que és “roïna”. De la mateixa manera, un
altre 22,2% l’ha puntuat com a “bona”. En aquesta ocasió, cap enquestat li
atorga la màxima puntuació.
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Gràfic 73: La sensibilització ambiental dels veïns del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Quant a la sensibilització ambiental dels veïns del municipi d’Alcàntera de
Xúquer, veiem que la puntuació amb un percentatge major de respostes és
el tres, així, fins a un 44,4% dels participants considera que és “regular”.
Seguidament, veiem que un 16,7% dels enquestats la valora com a “molt
roïna”, i un altre 16,7% com a “roïna”. A més a més, un altre 16,7% dels
participants li atorga la màxima puntuació, juntament al 5,6% dels
enquestats que la considera com a “bona”.
Gràfic 74: El funcionament de recollida d'aigües residuals és....

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

En relació al funcionament de recollida d’aigües residuals, veiem que més
de la meitat dels participants (55,6%) l’ha valorat com a “regular”, junt al
27,8% dels participants que l’ha valorat com a “bo” i el 16,7% com a “molt
bo”. Aquest ítem, no ha rebut cap valoració negativa.
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Gràfic 75: El servei d'aigua potable és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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A continuació observem el servei d’aigua potable del municipi. Com
s’aprecia, la major part de les valoracions són positives. Si desagreguem les
dades, veiem que un 27,8% dels enquestats ha valorat com a “bo” i “molt
bo” aquest ítem, junt al 22,2% que l’ha puntuat com a “regular”. En canvi,
només l’11,1% considera que és “roí” o “molt roí”.
Gràfic 76: La conscienciació en l'estalvi d'aigua potable és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Relacionat amb la gràfica anterior, veiem la conscienciació en l’estalvi
d’aigua potable dels veïns d’Alcàntera de Xúquer. En aquest cas, veiem que
la majoria dels participants (38,9%) ha puntuat aquesta variable com
“regular”, mentre que un 27,8% l’ha qualificada com a “bona” i l’11,1%
com “molt bona”. De l’altra banda, nomes el 5,6% de la ciutadania la
considera com a “roïna”, tot i que fins a un 16,7% la valora com a “molt
roïna”.
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Gràfic 77: El nivell de consum d'energia és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Seguidament, veiem l’opinió dels participants respecte del nivell de consum
d’energia elèctrica d’Alcàntera de Xúquer. Més de la meitat dels enquestats
(55,6%) ha puntuat aquesta variable com a “regular”, mentre que el 22,2%
la valora com a “bona” i el 11,1% com a “molt bona”. Així, un altre 11,1%
l’ha considerat com a “roí”, mentre que cap persona li atorga la mínima
puntuació.
Gràfic 78: La qualitat dels productes agrícoles del municipi és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.

Tot seguit fem referència a la qualitat dels productes agrícoles del municipi.
Com s’aprecia al gràfic, la ciutadania participant ha votat en la seua majora
que aquesta és “molt bona” (44,4%), junt al 5,6% que l’ha valorat com a
“bona”. D’altra banda, un 38,9% dels enquestats l’ha qualificada com a
“regular”, i un 11,1% com a “roïna”. De nou, en aquesta ocasió tampoc hi
ha hagut qualificacions “molt roïnes”.
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Gràfic 79: la conscienciació dels veïns pel reciclatge és...

Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
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Per últim, una qüestió rellevant al voltant del medi ambient i la sostenibilitat
és el reciclatge. En l’enquesta, es pregunta a la ciutadania per la
conscienciació que tenen els veïns d’Alcàntera de Xúquer pel reciclatge.
Com s’aprecia al següent gràfic, el 27,8% valora aquest ítem com a
“regular”, junt a un altre 27,8% que el considera “bo”. Tot seguit, un 16,7%
dels participants afirma que és “molt bo”. D’altra banda, fins a un 22,2%
dels enquestats l’ha valorat com a “molt roí”, junt al 5,6% que pensa que és
“roí”.
3.6.

Respostes espontànies

Als participants de la prospecció, se'ls va plantejar també diverses
preguntes obertes (amb resposta no sugerida) perquè de manera
espontània identificaren i expressaren la seua opinió, d'una banda, respecte
als principals problemes del municipi, i d'altra banda, respecte a les
expectatives de canvi esperats en els pròxims deu anys.
La taula següent mostra la relació de problemàtiques identificades de
manera espontània pels participants (quan diverses respostes es referien a
una mateixa qüestió s'han agrupat en una sola variable).
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Taula 25. Principals problemàtiques que té Alcàntera de Xúquer
1. La recollida del fem casa per casa, crea dubtes entre els veïns ja que no
saben perquè paguen reciclatge.
2. No es respecta les gomes.
3. La neteja del poble i la gent incívica.
4. Insuficiència horària del transport públic cap a altres municipis.
5. Poca o nul·la actuació policial.
6. Massa freqüència de camions grans a la carretera principal.
7. Falta d’oportunitats per a la gent jove i formada.
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8. Mancança d’empreses per fomentar llocs de treball.
9. Falta de manteniment d’espais públics.
10. Alteració del descans nocturn dels veïns en la zona de darrere del col·legi.
11. L’obligació de reciclar sense llevar o reduir els impostos de reciclatge.
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Les qüestions més repetides han sigut la falta de manteniment dels espais
públics d’Alcàntera de Xúquer i el sistema de recollida de fem. No obstant,
no es pot deixar de banda la resta de demandes de la ciutadania.
Taula 26. Quins canvis espera a Alcàntera de Xúquer en els pròxims deu
anys?
1. Millora del transport públic, foment del turisme i creació de llocs de treball
per als joves.
2. Un poble més humà i amable.
3. Augment del creixement vegetatiu del municipi.
4. Aposta per un entorn més atractiu, aprofitant l’atractiu del riu. Creació
d’una via verda.
5. Foment de la utilització de borses específiques per al reciclatge porta a
porta.
6. Ajudes a parelles joves per trobar un lloc estable on formar una família al
poble.
7. Millorar els parcs.
8. Millorar el Centre de salut i desviar el trànsit de camions.
9. Continuar i millorar amb les mesures mediambientals i continuar amb la
política de mancomunar els servicis amb pobles veïns.
10. Adequació dels edificis municipals.
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11. Baixada de la contribució i reduir despeses innecessàries.
12. Un millor manteniment de les instal·lacions públiques i que tothom puga
gaudir de les instal·lacions esportives, sense necessitat de pertànyer a
una associació.
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

El canvi que més s’ha demanat per part de la ciutadania és el foment del
treball, especialment per a joves. Per finalitzar l’activitat 2 de Participació
Ciutadana, veurem els canvis que la ciutadania espera o desitja que es
realitzen en les diferents àrees del municipi.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
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Taula 27. Quins aspectes de l’àrea urbana milloraria? (per exemple:
incorporar carril bici, millor il·luminació…)
1. Fer millores en la piscina municipal.
2. Fer un pipi-can.
3. Millorar el passeig de la carretera.
4. Arreglar els clots dels carrers, especialment dels nous.
5. Energia.
6. Llevar del centre del poble la carretera i el trànsit de camions.
7. Incorporar carril bici i vies verdes de passeig per tot el poble.
8. Major manteniment de zones i instal·lacions municipals.
9. Millor gestió quant a l’arbrat i flora plantada al poble.
10. Més policia.
11. Manteniment i millora (pintar-lo) del parc.
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Taula 28. En matèria de medi ambient, quines mesures hauria de prendre
l’Ajuntament? (energia sostenible, recollida de residus…)
1. Recollida de residus.
2. Major freqüència de la neteja del contenidor d’emergència.
3. Subvencionar als que instal·len energia solar mitjançant la reducció de
l’IBI.
4. Energia sostenible.
5. Llevar les antenes de telefonia mòbil que estan molt a prop de la
població.
6. Més contenidors de reciclatge a tot el poble.
7. Ecoparc mòbil una vegada a la setmana/al mes.
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8. Més zones verdes i horts urbans.
9. Sol·licitar la recollida selectiva del vidre.
10. Habilitar més dies la recollida dels residus.
11. Millor manteniment de les plantes de les places, parcs i jardins.
12. Major control del reciclatge dels veïns.
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Taula 29. I quant al sector educatiu i esportiu?
1. Fer el frontó cobert.
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2. Més beques a l’estudi.
3. Més activitats extraescolars.
4. Activitats dirigides i variades per a tots els públics.
5. Cursos per a la gent major relacionats amb “l’escletxa digital”.
6. Més ajudes a l’escola de música.
7. Deixar als joves que utilitzen el frontó.
8. Lloc de trobada per a joves.
9. Obertura del frontó per a tot el poble i no únicament per als qui
pertanyen al club.
10. Més formació en economia i més referents en lectura i canvi en el
sistema d’avaluacions.
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Taula 30. La ciutadania és el pilar més important d’una municipi, en quins
aspectes podria millorar l’Ajuntament la vida dels seus habitants? (espai
per a associacions, centre socials…)
1. Espais per als més joves.
2. Creació d’un centre social.
3. Un centre on les persones majors pugen passar el dia.
4. Fer votacions per preguntar sobre les necessitats i prioritats de la
majoria.
5. Espai co-working i de formació.
6. Més atenció als parcs i als espais per als xiquets.
7. Instal·lació d’aire condicionat a la Casa de la música.
8. Facilitar els tràmits burocràtics.
9. Bar dels jubilats.
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10. Reducció d’impostos per tal d’augmentar el poder adquisitiu dels veïns i
fomentar així la formació de famílies, adquisició de vivendes, etc.
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Taula 31. No tota la ciutadania té les mateixes necessitats, ni facilitats. En
matèria d’accessibilitat, que necessita Alcàntera de Xúquer? (eixamplar
voreres, senyals acústics…)
1. Fer senyals acústics.
2. Algunes voreres són perilloses.
3. Alguns carrers i voreres són molt estrets, potser caldria preguntar a la
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021
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ciutadania si en eixos carrers no s’hauria d’aparcar. També hi ha moltes
voreres en les que els fanals o els arbres no et deixen passar.
4. Eixamplar voreres i reduir trànsit pesat de camions pel dins del poble.
5. Habilitar edificis municipals.
6. Canviar les voreres amb “regols”, ja que quan plou són un perill per a les
persones amb mobilitat reduïda.
7. Fer els bandos també acústics per a persones majors sense accés a les
xarxes socials.
8. Papereres al carrer.
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.

Taula 32. En matèria econòmica i des del seu punt de vista, quines
polítiques o estructures podrien ajudar al desenvolupament del municipi?
1. Creació d’un polígon industrial.
2. Ajudes als joves que vinguen al poble o als que ja viuen ací i vulguen
independitzar-se.
3. Major administració i productivitat dels ingressos de l’Ajuntament.
4. Foment de compra de vivendes al municipi per a parelles i famílies.
5. Fomentar l’atracció d’empreses.
6. Donar feina a les persones aturades.
7. Estalvi de l’impost de reciclatge.
8. Publicitat del comerç local i facilitats per als empresaris que generen llocs
de treball al poble.
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.
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Activitat 3. Diagnòstic de l’àrea urbana
L'objectiu d'aquesta activitat és realitzar una primera aproximació dels ODS
a la realitat del municipi. Amb la informació obtinguda de les anàlisis
prèvies dels diferents eixos i dels resultats obtinguts en la primera part de
participació ciutadana, hem elaborat un diagnòstic d’ODS. Això ha permés
mostrar els ODS en els quals més està incidint l'Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer i els ODS que menys s'han treballat fins al moment.
ODS 1: FI DE LA POBRESA

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
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Els índexs de pobresa extrema s'han
reduït a la meitat des de 1990. Si bé es
tracta d'un assoliment notable, una de
cada cinc persones de les regions en
desenvolupament encara viu amb menys
de 1,25 dòlars al dia, i hi ha molts més
milions de persones que guanyen poc més
d'aqueixa quantitat diària, al que s'afegeix
que hi ha moltes persones en risc de
recaure en la pobresa.
La pobresa va més enllà de la falta
d'ingressos i recursos per a garantir uns
mitjans de vida sostenibles. Entre les
seues manifestacions, s'inclouen la fam i
la malnutrició, l'accés limitat a l'educació i a altres serveis bàsics, la
discriminació i l'exclusió socials i la falta de participació en l'adopció de
decisions. El creixement econòmic ha de ser inclusiu amb la finalitat de
crear ocupacions sostenibles i promoure la igualtat.

1.1.- Erradicar, per a
totes les persones i
per a tot el món, la
pobresa extrema.

Metes
Com vam veure en l'anàlisi, les dades de
l'indicador AROPE només estan disponibles a nivell
comarcal. Així doncs, el nombre de persones en
situació de pobresa i/o exclusió social, s'havia
reduït del 24,7% en 2012, al 21,3% en 2019. A
més, aquest indicador per a la Ribera Alta era
menor que a València i en la Comunitat
Valenciana. No obstant això, no deixa de ser
preocupant que dos de cada deu persones a la
Ribera Alta estiguin en aquesta situació.
Tant a nivell autonòmic, provincial com a
comarcal, s'ha produït una disminució d'aquest
percentatge, no obstant això, aquesta meta
segueix sense complir-se.
És per això que l'Ajuntament hauria de destinar
recursos per a la lluita contra la pobresa, facilitant
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a aquest sector de la població l'accés a una vida
digna.

1.2.- Reduir,
almenys, a la meitat
la proporció de
persones que viuen
en la pobresa en totes
les seues dimensions
segons les definicions
nacionals.

La renda mitjana per unitat de consum a la
comarca de la Ribera Alta és lleugerament
superior que la provincial i considerablement més
alta que l'autonòmica, la qual cosa suposa un
avantatge econòmic per als seus habitants
respecte al context en el qual se situen.
A pesar que l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
no pot intervenir directament en la renda i salaris
dels ciutadans, sí que pot facilitar ajudes
econòmiques perquè no es produeixi cap mena
d'exclusió social. D'aquesta manera, el consistori
hauria d'estar alerta davant les manifestacions de
pobresa o vulnerabilitat social perquè siga
possible fer-los front i establir actuacions per a
reduir aquest risc entre la població i així complir
amb la meta.

Aquesta meta fa referència a la protecció social a
nivell nacional, per la qual cosa l'Ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer no té competències per a
complir amb aquesta meta. No obstant això, a
1.3.- Implementar, en
nivell local l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer és
l’àmbit nacional,
qui té les competències sobre assistència social i
sistemes i mesures
serveis socials.
apròpiats de protecció
social per a tots,
Si bé la Mancomunitat a la qual pertany el
inclosos els nivells
municipi ofereix una sèrie de serveis socials i
mínims, i aconseguir
municipals, el consistori pot fer major recalcament
una àmplia cobertura
per a una major cobertura a les persones
de les persones
vulnerables i en risc de pobresa. Això pot
pobres i vulnerables.
aconseguir-se mitjançant ajudes als
seus
ciutadans, així com posar a la seua disposició
centres de benestar social.
1.4.- Garantir que
totes les persones, en
particular els pobres i
els vulnerables,
tinguen els mateixos
drets als recursos
econòmics i accés als
serveis bàsics, la
propietat i el control
de la terra i altres
béns, l'herència, els
recursos naturals, les

Per al compliment d'aquesta meta, és necessari
que les persones estiguen integrades. Per a això
és convenient la dotació d'ajudes econòmiques,
que poden donar-se tant a nivell municipal com
comarcal i provincial/autonòmic.
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noves tecnologies
apròpiades i els
serveis financers,
inclosa el
microfinançament
1.5.- Fomentar la
resiliència dels pobres
i les persones que es
troben en situacions
de vulnerabilitat i
reduir la seua
exposició i
vulnerabilitat als
fenòmens extrems
relacionats amb el
clima i altres
pertorbacions i
desastres econòmics,
socials i ambientals.

S'aconsegueix una millor resiliència d'aquest grup
de persones vulnerables a través dels serveis
socials que pot oferir el municipi d'Alcàntera de
Xúquer o la Mancomunitat d’Alcàntera de Xúquer,
Càrcer, Cotes i Sellent a la qual pertany.
Si bé s'ofereix la prestació de serveis socials com
déiem, aquests no són suficients, per la qual cosa
es fa necessari una major aportació de recursos
en aquest àmbit, com les ajudes econòmiques o la
creació d'associacions destinats a tots aquests
grups vulnerables, amb el que així es compliria
amb la meta 1.5.
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ODS 2: FAM ZERO
Si
es
fa
bé,
l'agricultura,
la
silvicultura i les piscifactories poden
subministrar-nos menjar nutritiu per
a tots i generar ingressos decents,
mentre
es
dona
suport
al
desenvolupament de la gent del camp
i la protecció del medi ambient.
Però ara mateix, els nostres sòls,
aigua, oceans, boscos i la nostra
biodiversitat estan sent ràpidament
degradats. El canvi climàtic està
posant major pressió sobre els
recursos dels quals depenem i augmenten els riscos associats a
desastres com ara sequeres i inundacions. Moltes llauradores i
llauradors ja no poden guanyar-se la vida en les seues terres, la
qual cosa els obliga a emigrar a les ciutats a la recerca
d'oportunitats.
Necessitem una profunda reforma del sistema mundial
d'agricultura i alimentació si volem nodrir als 925 milions de
famolencs que existeixen actualment i els dos mil milions
addicionals de persones que viuran l'any 2050.
El sector alimentari i el sector agrícola ofereixen solucions clau per
al desenvolupament i són vitals per a l'eliminació de la fam i la
pobresa.
Metes
2.1.- Posar fi a la fam
i assegurar l'accés de
totes les persones, en
particular els pobres i
les persones en
situacions de
vulnerabilitat, inclosos
els xiquets menors
d'un any, a una
alimentació sana,
nutritiva i suficient
durant tot l'any.
2.2.- Posar fi a totes
les formes de
malnutrició, fins i tot
aconseguint les metes
convingudes
internacionalment

Les situacions contemplades en la present meta
no es donen en el municipi d'Alcàntera de Xúquer,
no obstant això, no es compta amb serveis que
puguen prevenir o ajudar en cas que es produïsca
aquesta problemàtica, fent que les persones
puguen ser més vulnerables.

A nivell local no s'han produït situacions com les
exposades
en
aquesta
meta
de
forma
generalitzada, però en cas que succeïren
situacions puntuals, haurien de crear-se serveis
socials municipals que cobriren aquest tipus de
necessitats.
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sobre el retard del
creixement i
l'emaciació dels
xiquets menors de 5
anys, i abordar les
necessitats de nutrició
de les adolescents,
les dones
embarassades i
lactants i les persones
d'edat.
2.4.- Assegurar la
sostenibilitat dels
sistemes de producció
d'aliments i aplicar
pràctiques agrícoles
resilients que
augmenten la
productivitat i la
producció,
contribuïsquen al
manteniment dels
ecosistemes,
enfortisquen la
capacitat d'adaptació
al canvi climàtic, els
fenòmens
meteorològics
extrems, les
sequeres, les
inundacions i altres
desastres, i milloren
progressivament la
qualitat de la terra i el
sòl.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Per a tindre una major resiliència un dels aspectes
a tindre en compte és una major diversitat
d’espècies vegetals. Com s’explica en l’anàlisi, a
Alcàntera de Xúquer predomina el cultiu.
En
l’any
2019
l’agricultura
es
basava
principalment als cítrics (77,4% de la superfície
total) i concretament als tarongers, el 20,4% als
arbres fruiters i només el 2,3% al cultiu
d’hortalisses). Actualment continua el cultiu del
tarongers com a base econòmica del municipi, la
qual cosa significa una baixa varietat d’espècies.
Per aquesta raó, es deu prendre mesures on
s’incentive un major cultiu de noves espècies, per
tal d’aconseguir una major adaptació front als
possibles desastres naturals que puguen ocórrer.
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2.5.- Mantindre la
diversitat genètica de
les llavors, les plantes
cultivades i els
animals de granja i
domesticats i les
seues corresponents
espècies silvestres,
entre altres coses
mitjançant una bona
gestió i diversificació
dels bancs de llavors i
plantes a nivell
nacional, regional i
internacional, i
promoure l'accés als
beneficis que es
deriven de la
utilització dels
recursos genètics i els
coneixements
tradicionals connexos
i la seua distribució
justa i equitativa,
segons el convingut
internacionalment.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Quant més espècies es cultiven, hi haurà una
major diversitat genètica de les llavors, així com
espècies animals silvestres. Com s’ha comentat en
la meta 2.4, en Alcàntera de Xúquer existeix poca
diversitat d’espècies de cultiu.
Es per això que és necessari promocionar una
agricultura basada en altres espècies compatibles
amb el taronger i amb l’entorn on es troba.
S’aconseguiria més coneixements tradicionals i un
millor aprofitament del recursos originats en el
municipi.
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ODS 3: SALUT I BENESTAR
Per a aconseguir el desenvolupament
sostenible és fonamental garantir
una vida saludable i promoure el
benestar per a tots a qualsevol edat.
S'han obtingut grans progressos en
relació amb l'augment de l'esperança
de vida i la reducció d'alguna de les
causes de mort més comunes
relacionades
amb
la
mortalitat
infantil i materna.
S'han aconseguit grans avanços
quant a l'augment de l'accés a l'aigua neta i el sanejament, la
reducció de la malària, la tuberculosi, la poliomelitis i la
propagació del VIH/SIDA. No obstant això, es necessiten moltes
més iniciatives per a erradicar per complet una àmplia gamma de
malalties i fer front a nombroses i variades qüestions persistents i
emergents relatives a la salut.

3.4.- Reduir en un
terç la mortalitat
prematura per
malalties no
transmissibles
mitjançant la seua
prevenció i
tractament, i
promoure la salut
mental i el benestar.

3.5.- Enfortir la
prevenció i el
tractament de l'abús
de substàncies
addictives, inclòs l'ús
indegut
d'estupefaents i el
consum nociu
d'alcohol.

Metes
L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer no té
competències directes sobre la salut pública, per
la qual cosa no és l'encarregat de complir amb la
present meta. No obstant això, en tenir en
compte l'Organització Mundial de la Salut,
aquesta identifica la inactivitat física com un dels
quatre factors de risc més importants per a la
salut, per la qual cosa Alcàntera de Xúquer sí que
compliria amb aquesta meta, ja que el municipi
compta amb un centre esportiu municipal, i dins
del teixit associatiu del municipi hi ha diverses
organitzacions esportives.
No obstant això, podria ser beneficiosa la
implementació d'activitats esportives organitzades
per l'Ajuntament.
Els ciutadans d'Alcàntera de Xúquer depenen del
departament de salut de Xàtiva-Ontinyent. No
obstant això, el municipi compta amb un
consultori i un centre de salut, per la qual cosa es
poden realitzar campanyes de sensibilització i
prevenció perquè arribe a un major nombre de
persones.
A

més, disposen d’una unitat de

prevenció
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comunitària en conductes addictives (UPCCA),
oferida per la Mancomunitat de La Ribera Alta.

3.7.- Garantir l'accés
universal als serveis
de salut sexual i
reproductiva, inclosos
els de planificació
familiar, informació i
educació, i la
integració de la salut
reproductiva en les
estratègies i els
programes nacionals.

Pel que fa a l'accés universal als serveis de salut
sexual i reproductiva, els ciutadans del municipi
d'Alcàntera de Xúquer disposen de serveis que
cobreixen aquestes necessitats a través del centre
de salut i el consultori esmentats en la meta
anterior.

Segons les dades obtingudes de l’estació de la
Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la
Contaminació Atmosfèrica, ubicada a Alzira de
l’any 2020, no es varen superar els límits legal
indicats en el Reial decret 102/2011, de 28 de
gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire,
pel que la qualitat de l’aire de la zona va ser
bona.
3.9.- Reduir
considerablement el
nombre de morts i
malalties causades
per productes químics
perillosos i per la
pol·lució i
contaminació de
l'aire, l'aigua i el sòl.

En el cas d’Alcàntera de Xúquer, són la
contaminació de l’aigua i el sòl. Al municipi
existeix una alta vulnerabilitat d’aqüífers degut als
nitrats emprats en els fertilitzants dels cultius.
Aquests fertilitzants contenen un alt contingut en
nitrats, que una vegada es troben al terra,
aconsegueixen lixiviar i acabar en les aigües
subterrànies.
Si aquestes aigües es consumeixen poden
provocar greus problemes de salut, com la
inhibició del transport d’oxigen en la sang.
És per això que els mètodes emprats en
l’agricultura actual podrien canviar per altres més
sostenibles, com la fertilització orgànica o sense
nitrats.
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ODS 4: EDUCACIÓ DE QUALITAT
La consecució d'una educació de
qualitat és la base per a millorar la
vida
de
les
persones
i
el
desenvolupament sostenible. S'han
produït
importants
avanços
en
relació amb la millora en l'accés a
l'educació a tots els nivells i
l'increment
en
les
taxes
d'escolarització
a
les
escoles,
sobretot en el cas de les dones i les
xiquetes. S'ha incrementat en gran
manera
el
nivell
mínim
d'alfabetització, si bé és necessari
redoblar els esforços per a aconseguir majors avanços en la
consecució dels objectius de l'educació universal. Per exemple,
s'ha aconseguit la igualtat entre xiquetes i xiquets en l'educació
primària en el món, però pocs països han aconseguit aqueix
objectiu a tots els nivells educatius.
Metes
Per a l'educació primària i secundària, els menors
4.1.- D'ací a 2030,
d’Alcàntera disposen del CEIP Cervantes (Col·legi
assegurar que totes
d'Educació Infantil i Primària) i la guarderia La Vall
les xiquetes i tots els (Centre d'Educació Infantil). No obstant això, el
xiquets acaben
municipi no disposa d'un centre d'educació
l'ensenyament primari secundària, per la qual cosa seria convenient la
i secundari, que ha de creació d'un IES en el municipi.
ser gratuïta,
equitativa i de
Per a disminuir el nombre de casos d'abandó
qualitat i produir
escolar, l'Ajuntament pot realitzar campanyes de
resultats
conscienciació als més joves, així com realitzar
d'aprenentatge
activitats extraescolars de manera que s'incentive
pertinents i efectius. la seua implicació escolar.
4.2.- D'ací a 2030,
assegurar que totes
les xiquetes i tots els
xiquets tinguen accés
a serveis d'atenció i
desenvolupament en
la primera infància i
educació preescolar
de qualitat, a fi que
estiguen preparats
per a l'ensenyament
primari.

Com ha sigut esmentat anteriorment, Alcàntera
de Xúquer compta amb els centres suficients per
a assegurar l'objectiu d'aquesta meta.
En vistes de mantindre i millorar la qualitat
d'aquests
centres,
s'haurà
d'atendre
les
necessitats que vagen sorgint a mesura que
evolucione el creixement demogràfic.
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4.3.- D'ací a 2030,
assegurar l'accés
igualitari de tots els
homes i les dones a
una formació tècnica,
professional i superior
de qualitat, inclosa
l'ensenyament
universitari.
4.4.- D'ací a 2030,
augmentar
considerablement el
nombre de joves i
adults que tenen les
competències
necessàries, en
particular tècniques i
professionals, per a
accedir a l'ocupació,
el treball decent i
l'emprenedoria.
4.7.- D'ací a 2030,
assegurar que tots els
alumnes adquirisquen
els coneixements
teòrics i pràctics
necessaris per a
promoure el
desenvolupament
sostenible entre altres
coses mitjançant
l'educació per al
desenvolupament
sostenible i els estils
de vida sostenibles,
els drets humans, la
igualtat de gènere, la
promoció d'una
cultura de pau i no
violència, la
ciutadania mundial i
la valoració de la
diversitat cultural i la
contribució de la
cultura al
desenvolupament
sostenible.
4.a.- Construir i
adequar instal·lacions
educatives que

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer no té
competències en matèria de formació laboral o
formació universitària. No obstant això, sí que
està capacitat per a facilitar informació relativa a
les convocatòries d'ajudes com el Programa de
Gestió del Talent o La Dipu Et Beca de la
Diputació de València. A més, pot oferir ajudes
públiques similars a aquestes.
L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer no té
competència en matèria d'ocupació. No obstant
això, l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament
Local té eines per a la cerca i ofertes d'ocupació,
així com per a formació i orientació laboral. Amb
això s'aconsegueix complir amb l'actual meta,
encara que un major nombre de centres dedicats
a la formació per a l'ocupació ajudaria al seu
millor compliment.

L'educació sostenible, sobre els Drets Humans,
igualtat de gènere, la fi de la violència i diversitat
cultural no és competència directa del municipi.
No obstant això, l'Ajuntament d'Alcàntera de
Xúquer pot realitzar activitats o programes de
sensibilització que promoguen aquests valors. De
fet, en el municipi ja es realitzen campanyes
relacionades amb aquests temes, per la qual cosa
podem dir que compleix amb aquesta meta. A
més, disposen d’un Pla d’Igualtat des de 2019.
A més, l'atenció educacional per a adults no està
actualment
contemplada
en
el
municipi
d'Alcàntera de Xúquer. Es tracta d'un servei per al
qual s'ha d'acudir a centres de municipis veïns
com Xátiva o Alzira. Sens dubte, les generacions
actuals si tindran un impacte en la desaparició de
l'analfabetisme, perquè el municipi cobreix les
necessitats educacionals primàries de les xiquetes
i xiquets d'Alcàntera de Xúquer.
De cara al futur, podrà contemplar-se la
possibilitat d'habilitar una aula destinada a adults.

Per a aconseguir satisfer aquesta meta,
l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer ha d'adaptar
centres educatius, així com centres de benestar
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tinguen en compte les social perquè les seues instal·lacions s'adeqüen a
necessitats dels
les necessitats d'accessibilitat i mobilitat de tots
xiquets i les persones els habitants.
amb discapacitat i les
diferències de gènere,
i que oferisquen
entorns
d'aprenentatge
segurs, no violents,
inclusius i eficaços per
a tots.
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B97010953
22/12/2021
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ODS 5: IGUALTAT DE GÈNERE
Si bé s'han produït avanços a nivell
mundial en relació amb la igualtat
entre els gèneres a través dels
Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni (inclosa la igualtat d'accés
entre
xiquetes
i
xiquets
a
l'ensenyament primari), les dones i les
xiquetes
continuen
patint
discriminació i violència en tots els
llocs del món.
La igualtat entre els gèneres no és
només un dret humà fonamental, sinó
la base necessària per a aconseguir un món pacífic, pròsper i
sostenible.
Si es facilita a les dones i xiquetes igualtat en l'accés a l'educació,
atenció mèdica, un treball decent i representació en els processos
d'adopció de decisions polítiques i econòmiques, s'impulsaran les
economies sostenibles i es beneficiarà a les societats i a la
humanitat en el seu conjunt.

5.1.- Posar fi a totes
les formes de
discriminació contra
totes les dones i les
xiquetes a tot el món.
5.2.- Eliminar totes
les formes de
violència contra totes
les dones i les
xiquetes en els
àmbits públic i privat,
incloses la tracta i
l'explotació sexual i
altres tipus
d'explotació.

Metes
Hui
dia,
continuen
existint
diferències
significatives com la desocupació femenina, el
salari mitjà i la quantia de les pensions. A
Alcàntera de Xúquer, com ja hem dit, s'ha posat
en marxa un Pla d'Igualtat, la qual cosa és positiu
per a la consecució d'aquesta meta.

Per a complir amb aquesta meta, l'Ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer ha de realitzar plans en
qüestió d'igualtat i violència de gènere. Com ja
hem dit, des del municipi d'Alcàntera de Xúquer
s'estan realitzant Plans d'Igualtat Municipal.
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5.5.- Assegurar la
participació plena i
efectiva de les dones i
la igualtat
d'oportunitats de
lideratge a tots els
nivells decisoris en la
vida política,
econòmica i pública.
5.b.- Millorar l'ús de
la tecnologia
instrumental, en
particular la
tecnologia de la
informació i les
comunicacions, per a
promoure
l'apoderament de les
dones.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Les condicions proporcionades a Alcàntera de
Xúquer afavoreixen la participació plena i efectiva
de les dones a tots els nivells. Una bona manera
de fer-ho és amb l'elecció de dones en càrrecs
públics municipals. Així ho fa Alcàntera de Xúquer,
ja que la junta del ple municipal té majoria de
dones.

Un dels principals mitjans de comunicació de
l'Ajuntament és la seua pròpia pàgina web, així
com l'ús de xarxes socials com Facebook. Així
doncs, des de l'Ajuntament es pot promoure i
donar suport al paper de la dona i establir un
llenguatge inclusiu i integrador.
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ODS 6: AIGUA NETA I SANEJAMENT
L'aigua
lliure
d'impureses
i
accessible per a tots és part
essencial del món en què volem
viure. Hi ha suficient aigua dolça en
el planeta per a aconseguir aquest
somni.
L'escassetat de recursos hídrics, la
mala qualitat de l'aigua i el
sanejament inadequat influeixen
negativament
en
la
seguretat
alimentària, les opcions de mitjans
de subsistència i les oportunitats
d'educació per a les famílies pobres a tot el món. La sequera
afecta a alguns dels països més pobres del món, empitjora la fam i
la desnutrició.
Per a 2050, almenys una de cada quatre persones probablement
viu en un país afectat per escassetat crònica i reiterada d'aigua
dolça.
Metes
6.3.- D'ací a 2030,
millorar la qualitat de
l'aigua reduint la
contaminació,
eliminant el
abocament i
minimitzant l'emissió
de productes químics
i materials perillosos,
reduint a la meitat el
percentatge d'aigües
residuals sense
tractar i augmentant
considerablement el
reciclatge i la
utilització sense riscos
a nivell mundial.
6.4.- D'ací a 2030,
augmentar
considerablement l'ús
eficient dels recursos
hídrics en tots els
sectors i assegurar la
sostenibilitat de
l'extracció i el

En Alcàntera de Xúquer les aigües residuals són
tractades per l’estació depuradora Alcàntera de
Xúquer-Càrcer. Així doncs, les aigües residuals
estan correctament tractades per tal de,
posteriorment, rebutjar-les al medi, complint amb
les condicions de qualitat.
La resta de residus es depositen a l’ecoparc més
pròxim o a l’ecomòbil que proporciona el Consorci,
de forma que promou el reciclatge. És per això
que Alcàntera de Xúquer compleix amb la meta
6.3.

L’aigua potable d’Alcàntera de Xúquer procedeix
dels brolladors del barranc de la Maravella, en el
terme municipal d’Estubeny. També del depòsit
localitzat en la partida de Serratella en el municipi
de Sellent.
Per tal d’aprofitar correctament els recursos
hídrics, al llarg dels anys s’han anat realitzat
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proveïment d'aigua
dolça per a fer front a
l'escassetat d'aigua i
reduir
considerablement el
nombre de persones
que pateixen falta
d'aigua.

obres com l’arranjament de fuges en les
canonades, i a més, de forma que també es
millorara la qualitat de l’aigua mitjançant filtres de
carboni.
En quant a l’aigua dedicada al consum agrícola
procedeix del riu Sellent, i de la seua gestió
s’encarrrega una comunitat de regants. També
s’aprofiten les aigües de les séquies Escalona i
Carcaixent, separant per tant, l’aigua de consum
potable al de reg, de forma que no se
sobreexploten els brolladors.
Per millorar en l’actual consum de l’aigua,
l’Ajuntament podria realitzar campanyes de
conscienciació sobre l’estalvi d’aigua destinada a
la població d’Alcàntera de Xúquer.

FIRMADO POR
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021
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6.6.- D'ací a 2020,
protegir i restablir els
ecosistemes
relacionats amb
l'aigua, inclosos els
boscos, les
muntanyes, els
aiguamolls, els rius,
els aqüífers i els llacs.

6.b.- Secundar i
enfortir la participació
de les comunitats
locals en la millora de
la gestió de l'aigua i
el sanejament.

Alcàntera de Xúquer no té pràcticament catalogat
sòl forestal, només la ribera del riu i les
muntanyes al sud del municipi. Encara així, la
resta del municipi dedicada a l’agricultura també
depèn fortament dels recursos hídrics. Es per això
que en el municipi s’ha tingut especial cura amb
un adequat ús de l’aigua, ja que un excés de
consum pot provocar un dèficit d’aquesta.
A més, els aqüífers del municipi presenten una
vulnerabilitat alta en la seua majoria i també
estan com àrees a millorar.
És per això que es deu de redoblar els esforços
per millorar la qualitat de l’aigua i principalment
dels aqüífers, de forma que es puga complir amb
la meta 6.6.
Com s’ha comentat anteriorment, els brolladors
d’aigua dels quals depenen en Alcàntera de
Xúquer es localitzen en el municipi d’Estubeny. És
una de les raons pel que els municipis propers a
Alcàntera de Xúquer juntament amb aquest,
deuen de tindre especial atenció amb la correcta
gestió de l’aigua i la seua qualitat. També, tots
aquests pertanyen al Sistema d’Explotació
Xúquer, pel que les aigües superficials i
subterrànies
dels
municipis
estan
interconnectades.
Alcàntera de Xúquer ja compleix aquesta meta
sent participant de la Mancomunitat d’Aigües
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Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Potables, juntament amb els municipis de Càrcer,
Cotes i Sellent, tanmateix, caldria d’enfortir la
participació amb la resta de municipis.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR
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ODS 7: ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT
L'energia és central per a quasi tots
els grans desafiaments i oportunitats
als quals fa front el món actualment.
Ja siga per a les ocupacions, la
seguretat, el canvi climàtic, la
producció
d'aliments
o
per
a
augmentar els ingressos, l'accés a
l'energia per a tots és essencial.
L'energia
sostenible
és
una
oportunitat –que transforma vides,
economies i el planeta.

FIRMADO POR
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

El Secretari General de les Nacions Unides, Ban Ki-moon està al
capdavant de la Iniciativa Energia Sostenible per a tots per a
assegurar l'accés universal als serveis d'energia moderns, millorar
el rendiment i augmentar l'ús de fonts renovables.

7.1.- D'ací a 2030,
garantir l'accés
universal a serveis
energètics
assequibles, fiables i
moderns.

Metas
Actualment, estem sent testimonis de la
introducció de les noves formes d'energia a les
nostres ciutats. Així i tot, continuen sent opcions
no gaire conegudes i implementades en el dia a
dia dels edificis públics o llars de la població. En
aquest camp, Alcàntera de Xúquer no ha fet gran
ús dels sistemes d'energies renovables.
És per això, que la meta persegueix posar en
coneixement als veïns del municipi, així com la
introducció d'aquests sistemes en edificis públics o
els dedicats a la indústria. Un altre objectiu serà
formalitzar una comunitat de membres en pro de
l'ús d'aquestes energies alternatives.
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ODS 8: TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
Aproximadament, la meitat de la
població
mundial
viu
amb
l'equivalent a uns dos dòlars dels
Estats Units diaris, i, en molts llocs,
el fet de tindre una ocupació no
garanteix la capacitat per a escapar
de la pobresa.
Hem de reflexionar sobre aquest
progrés lent i desigual, i revisar les
nostres polítiques econòmiques i
socials dedicades a erradicar la
pobresa.
La
contínua
falta
d'oportunitats de treball decent, la insuficient inversió i el baix
consum produeixen una erosió del contracte social bàsic subjacent
en les societats democràtiques: el dret de tots a compartir el
progrés. La creació d'ocupacions de qualitat continuarà constituint
un gran desafiament per a quasi totes les economies més enllà de
2015.
Per a aconseguir el desenvolupament econòmic sostenible, les
societats hauran de crear les condicions necessàries perquè les
persones accedisquen a ocupacions de qualitat, estimulant
l'economia sense danyar el medi ambient. També haurà d'haver-hi
oportunitats laborals per a tota la població en edat de treballar,
amb condicions de treball decents.
Metas
8.2.- Aconseguir
nivells més elevats de
productivitat
econòmica mitjançant
la diversificació, la
modernització
tecnològica i la
innovació, entre
altres coses centrantse en els sectors amb
gran valor afegit i un
ús intensiu de mà
d'obra.
8.3.- Promoure
polítiques orientades
al desenvolupament
que donen suport a
les activitats
productives, la

La majoria de l'activitat empresarial d'Alcàntera
de Xúquer està destinada al sector serveis, per la
qual
cosa
presenta
un
important
teixit
empresarial. La resta de sectors no tenen una
mostra prou significativa per a ser tinguts en
compte pel que no disposem de dades sobre
aquest tema.

L'Ajuntament no té competències, ja que no té
eines per a impulsar la innovació i fomentar el
creixement empresarial. Malgrat això, sí que pot
exercir pressió als organismes superiors, com els
autonòmics o estatals, perquè es promoguen les
corresponents polítiques.
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Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

creació de llocs de
treball decents,
l'emprenedoria, la
creativitat i la
innovació, i fomentar
la formalització i el
creixement de les
microempreses i les
petites i mitjanes
empreses, fins i tot
mitjançant l'accés als
serveis financers.
8.4.- Millorar
progressivament,
d'ací a 2030, la
producció i el consum
eficients dels recursos
mundials i procurar
desvincular el
creixement econòmic
de la degradació del
medi ambient,
conforme al Marc
Decennal de
Programes sobre
Modalitats de Consum
i Producció
Sostenibles,
començant pels
països desenvolupats.
8.5.- D'ací a 2030,
aconseguir l'ocupació
plena i productiva i el
treball decent per a
totes les dones i els
homes, inclosos els
joves i les persones
amb discapacitat, així
com la igualtat de
remuneració per
treball d'igual valor.
8.6.- D'ací a 2020,
reduir
considerablement la
proporció de joves
que no estan ocupats

A Alcàntera de Xúquer, històricament el principal
sector econòmic ha sigut l’agrícola. No obstant
això, al llarg dels anys el sector serveis a
augmentat fins superar, amb poca diferència, a
l’agrícola. A banda d’aquests, també existeix en
menor mesura el sector industrial i el de
construcció.
Aquests
sectors
suposen
un
desenvolupament econòmic convencional. En
aquest cas destaca l’agricultura d’Alcàntera de
Xúquer, ja que ocupa la majoria de la superfície
del municipi i la qual també causa la degradació
del medi per augmentar la vulnerabilitat del sòl,
així com dels aqüífers.
Per al compliment de la meta 8.4, són necessàries
actuacions que disminuïsquen la degradació
ambiental, com per exemple, realitzant una
agricultura de tipus ecològica o sostenible.
L'any 2020 es van comptabilitzar un total de 540
contractes, dels quals 503 eren de caràcter
temporal i 37 indefinits. Això suposa una alta
inestabilitat
econòmica
per
als
habitants
d'Alcàntera de Xúquer.
Quant als habitants desocupats, en 2020 hi havia
un total de 78 demandants d'ocupació, dels quals
47
eren
dones
i
31
homes.
La bretxa de gènere segueix present en aquest
aspecte pel que des del municipi es poden
implementar noves polítiques públiques sobre
aquest tema.
El nombre de joves menors de 25 anys
demandants d'ocupació en 2020 és notòriament
inferior (10 l'any 2020) respecte al grup de 25 a
44 anys (34) i de més de 44 anys (34). Per tant,
la proporció de joves desocupats és més petita.
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i no cursen estudis ni
reben capacitació.
8.9.- D'ací a 2030,
elaborar i posar en
pràctica polítiques
encaminades a
promoure un turisme
sostenible que cree
llocs de treball i
promoga la cultura i
els productes locals.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

L'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer té la intenció,
d'una banda, promoure i recuperar la tradició pel
Raspall i, d'altra banda, organitzar més jornades
culturals que mantinga vives la història i cultura
del poble, alhora que es fomenta la inclusió de
nous habitants en el municipi. D'aquesta manera,
aposten per la cultura respectant les tradicions i
els jocs típics de la Comunitat Valenciana.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR
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ODS 9: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA
Les inversions en infraestructures
(transport, reg, energia i tecnologia
de la informació i les comunicacions)
són fonamentals per a aconseguir el
desenvolupament
sostenible
i
empoderar a les comunitats en
nombrosos països. Des de fa temps es
reconeix que, per a aconseguir un
increment de la productivitat i dels
ingressos i millores en els resultats
sanitaris i educatius, es necessiten
inversions en infraestructura. El ritme
de creixement i urbanització també
està generant la necessitat de comptar amb noves inversions en
infraestructures sostenibles que permetran a les ciutats ser més
resistents al canvi climàtic i impulsar el creixement econòmic i
l'estabilitat social.
A més del finançament governamental i l'assistència oficial per al
desenvolupament, s'està promovent el finançament del sector
privat per als països que necessiten suport financer, tecnològic i
tècnic.
Metas
9.2.- Promoure una
El sector industrial no constitueix un referent
industrialització
econòmic per al municipi d'Alcàntera de Xúquer.
inclusiva i sostenible
El principal motor és, realment, el cultiu de cítrics
i, d'ací a 2030,
i kakis. D'altra banda, no podem afirmar que es
augmentar
compte amb un parc industrial com a tal, alguna
significativament la
cosa que els nous plans en desenvolupament
contribució de la
puguen preveure ampliar.
indústria a l'ocupació i
al producte intern
Com a conclusió, és important fer costat al sector
brut, d'acord amb les
agrícola donat el seu impuls en el municipi,
circumstàncies
garantint que el seu exercici i expansió es
nacionals, i duplicar
realitzen sota els criteris de sostenibilitat
aqueixa contribució
ambiental, incloent una vista ecològica que
als països menys
reduïsca els consums i residus.
avançats.
9.3.- Augmentar
En el planejament vigent, l'espai de sòl reservat a
l'accés de les
la indústria es correspon justament amb la
xicotetes indústries i Indústria Lleugera. Un total de tres pomes
altres empreses,
situades al sud del municipi, que incorporen naus i
particularment als
locals destinats a tal ús.
països en
desenvolupament, als Per tant, la meta a aconseguir serà assessorar i
serveis financers,
informar de les vies d'obtenció de finançament i
inclosos crèdits
altres serveis útils a les xicotetes indústries.
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assequibles, i la seua
integració en les
cadenes de valor i els
mercats.
9.4.- D'ací a 2030,
modernitzar la
infraestructura i
reconvertir les
indústries perquè
siguen sostenibles,
utilitzant els recursos
amb major eficàcia i
promovent l'adopció
de tecnologies i
processos industrials
nets i ambientalment
racionals, i
aconseguint que tots
els països prenguen
mesures d'acord amb
les seues capacitats
respectives.
9.b.- Donar suport al
desenvolupament de
tecnologies, la
investigació i la
innovació nacionals
als països en
desenvolupament,
fins i tot garantint un
entorn normatiu
propici a la
diversificació
industrial i l'addició
de valor als productes
bàsics, entre altres
coses.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Com s'ha nomenat anteriorment, el possible
creixement industrial d'Alcàntera de Xúquer es
desenvoluparà sota els criteris de sostenibilitat.
Això inclou també un compromís amb la gestió i
tractament dels residus generats per aquesta.
Entre tots construirem un futur on la indústria es
veja compromesa amb la desaparició de la
petjada de carboni que s'associa a la seua
activitat.

Una de les alternatives a la indústria tradicional és
la incipient indústria relacionada amb les
tecnologies de la informació, el disseny i el valor
afegit. Es tracta d'una mena d'indústria culla
petjada és molt menys contaminant tenint un baix
impacte en l'entorn.
Per a Alcàntera de Xúquer constitueix un punt de
gran interés, perquè el valor ecològic de tot el
terme és molt important, podent implementar un
sector que no danye l'entorn. Per la situació del
municipi i la seua proximitat a altres grans nuclis,
pot resultar un enclavament atractiu per a aquest
tipus d'empreses.
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ODS 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
La
comunitat
internacional
ha
aconseguit grans avanços traient a
les persones de la pobresa. Les
nacions més vulnerables –els països
menys avançats, els països en
desenvolupament sense litoral i els
xicotets
Estats
insulars
en
desenvolupamentcontinuen
avançant en l'àmbit de la reducció de
la
pobresa.
No
obstant
això,
continuen existint desigualtats i
grans disparitats en l'accés als
serveis sanitaris i educatius i a altres
béns productius.

FIRMADO POR
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

A més, a pesar que la desigualtat dels ingressos entre països ha
pogut reduir-se, dins dels propis països ha augmentat la
desigualtat. Existeix un consens, cada vegada major, que el
creixement econòmic no és suficient per a reduir la pobresa si
aquest no és inclusiu ni té en compte les tres dimensions del
desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.
Amb la finalitat de reduir la desigualtat, s'ha recomanat l'aplicació
de polítiques universals que presten també especial atenció a les
necessitats de les poblacions desfavorides i marginades.

10.1.- D'ací a 2030,
aconseguir
progressivament i
mantindre el
creixement dels
ingressos del 40%
més pobre de la
població a una taxa
superior a la mitjana
nacional.
10.2.- D'ací a 2030,
potenciar i promoure
la inclusió social,
econòmica i política
de totes les persones,
independentment de

Metas
El risc de pobresa d’Alcàntera de Xúquer va ser
d’un 21,3% en l’any 2019, el de la província de
València de 22,2% i de la Comunitat Valenciana
de 24,4%. Pel que respecta a la comarca,
aquestes dades són positives. No obstant això,
són xifres que han de treballar-se per a disminuir
el percentatge de població en risc de pobresa o
exclusió social.
A pesar que l'Ajuntament no té competències per
a elevar el salari percebut pels treballadors, sí que
pot incentivar econòmicament la contractació
d'habitants d’Alcàntera de Xúquer.
El municipi d’Alcàntera de Xúquer compta amb 78
ciutadans de nacionalitat no espanyola. En aquest
sentit, tot i haver-hi una majoria de població
espanyola en un 94%, existeix un percentatge
una mica inferior d'estrangers respecte a les
dades de la comarca de La Ribera Alta, per la qual
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la seua edat, sexe,
discapacitat, raça,
ètnia, origen, religió o
situació econòmica o
una altra condició.
10.3.- Garantir la
igualtat d'oportunitats
i reduir la desigualtat
de resultats, fins i tot
eliminant les lleis,
polítiques i pràctiques
discriminatòries i
promovent
legislacions, polítiques
i mesures adequades
a aqueix respecte.
10.4.- Adoptar
polítiques,
especialment fiscals,
salarials i de protecció
social, i aconseguir,
progressivament, una
major igualtat.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

cosa es pot dir que la integració i inclusió en el
municipi de la població forana podria millorar.

Amb la legislació actual es pretén aconseguir la
igualtat d'oportunitats en tots els àmbits on puga
haver-hi discriminació a uns certs grups més
vulnerables.
Per això, els ajuntaments, inclòs l'Ajuntament
d’Àlcàntera de Xúquer, s'encamina al compliment
d'aquesta meta mitjançant l'aplicació de la
legislació.
L'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, en el marc
normatiu competencial que li correspon, haurà de
mantenir-se
alerta
sobre
possibles
noves
necessitats socials o l'increment de les ja
existents, especialment vinculades als col·lectius
municipals
més
vulnerables
(immigrants,
persones majors, aturats...).
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Ajuntament
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ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
Les ciutats són formiguers d'idees,
comerç,
cultura,
ciència,
productivitat,
desenvolupament
social i molt més. En el millor dels
casos, les ciutats han permés a les
persones
progressar
social
i
econòmicament.
Ara bé, són molts els problemes que
existeixen per a mantindre ciutats de
manera que es continuen creant
ocupacions
i
prosperitat
sense
exercir pressió sobre la terra i els
recursos. Els problemes comuns de les ciutats són la congestió, la
falta de fons per a prestar serveis bàsics, l'escassetat d'habitatge
adequat i la deterioració de la infraestructura.
Els problemes que enfronten les ciutats es poden véncer de
manera que els permeta continuar prosperant i creixent, i, al
mateix temps, aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació
i la pobresa. El futur que volem inclou a ciutats d'oportunitats,
amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport i més
facilitats per a tots.
Metas
11.1.- D'ací a 2030,
assegurar l'accés de
totes les persones a
habitatges i serveis
bàsics adequats,
assegurances i
assequibles i millorar
els barris marginals.
11.2.- D'ací a 2030,
proporcionar accés a
sistemes de transport
segurs, assequibles,
accessibles i
sostenibles per a tots
i millorar la seguretat
viària, en particular
mitjançant l'ampliació
del transport públic,
prestant especial
atenció a les
necessitats de les
persones en situació

A Alcàntera de Xúquer, el preu de l'habitatge és
lleugerament inferior a la comarca (1.212,80€ i
1.394,72€ respectivament) el que facilita l'accés a
l'habitatge de la població, fins i tot forana, i
permet mantenir el volum de població més o
menys constant.
La comunicació per via rodada del municipi
d'Alcàntera
de
Xúquer
està
molt
ben
implementada. En comptar amb l'Autovia del
Mediterrani A-7, el municipi connecta fàcilment
amb els nuclis poblacionals més representatius de
la Comunitat Valenciana. En matèria de transport
públic, compta amb dues línies d'autobús:
Sumacárcer-València i Antella-Xátiva, les quals
són suficients per a garantir una comunicació de
transport públic.
La meta d'aquest objectiu tindrà com a fi
mantindre i, en cas de necessitat, augmentar la
mobilitat mitjançant el transport públic, així com
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de vulnerabilitat, les
dones, els xiquets, les
persones amb
discapacitat i les
persones d'edat.
11.3.- D'ací a 2030,
augmentar la
urbanització inclusiva
i sostenible i la
capacitat per a la
planificació i la gestió
participatives,
integrades i
sostenibles dels
assentaments
humans en tots els
països.

11.4.- Redoblar els
esforços per a
protegir i
salvaguardar el
patrimoni cultural i
natural del món.

11.6.- D'ací a 2030,
reduir l'impacte
ambiental negatiu per
càpita de les ciutats
fins i tot prestant
especial atenció a la

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

invertir recursos en la millora de vies útils per a
l'ús de la bicicleta. A més d'assegurar els
recorreguts per als vianants i les connexions entre
el nucli urbà i l'entorn natural.
Des
del
punt
de
vista
mediambiental,
l'Ajuntament Alcàntera de Xúquer promou la
sostenibilitat del seu municipi amb iniciatives com
cotxes elèctrics per a la policia local, l’adquisició
d’una biotrituradora per afavorir la lluita contra el
canvi climàtic, etc.
Quant a la urbanització inclusiva, s'han fet
millores i obres per a assegurar l'accessibilitat a
tothom, no obstant això, encara queden accions
per dur a terme en tema d'inclusió.
A Alcàntera de Xúquer s’han elaborat plans per a
la prevenció de desastres naturals com el Pla
d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc
d’Inundació
en
la
Comunitat
Valenciana
(PATRICOVA), un Pla Local de Cremes (PLQ), el
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals realitzat per
la Demarcació de Polinyà de Xúquer al que
pertany el municipi o el Pla Local Reduït de
Prevenció d’Incendis Forestals. Tanmateix, encara
és necessari protegir el medi, doncs el tipus
d’agricultura realitzada al municipi degrada
l’entorn natural. Per això és necessari protegir els
recursos naturals, de forma que s’aconseguisca
una millor qualitat ambiental i, conseqüentment
una millor qualitat de vida.
A més a més, malgrat la incertesa i les normes i
recomanacions higienicosanitàries per a previndre
i minimitzar els efectes del coronavirus,
l'Ajuntament ha posat la seua obstinació a
salvaguardar les seues festes, les quals formen
part del patrimoni cultural del municipi.
D'igual manera, l'Ajuntament posa a disposició de
tothom, una guia turística que permet conéixer de
manera general i simplificada els atractius i llocs
d'interés turístic.
Segons l’informe de l’any 2020 de la Zona
ES1009: Xúquer-Cabriol àrea costanera, no es va
superar cap límit indicat en el Reial decret
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de
la qualitat de l'aire. No obstant això, els vehicles
convencionals, per exemple, contribueixen a un
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qualitat de l'aire i la
gestió de les deixalles
municipals i d'un altre
tipus.

Ajuntament
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empitjorament de la qualitat de l’aire, a més de la
industria del municipi, la qual també contribueix a
les emissions de contaminants.
En quant a les deixalles municipals, l’Ajuntament
disposa d’un servici de recollida de mobles i
trastos vells, a banda de la recollida de residus
per part del Consorci Ribera i Valldigna.
Així doncs, Alcàntera de Xúquer compleix amb la
present meta.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

11.7.- D'ací a 2030,
proporcionar accés
universal a zones
verdes i espais
públics segurs,
inclusius i accessibles,
en particular per a les
dones i els xiquets,
les persones d'edat i
les persones amb
discapacitat.
11.a.- Donar suport
als vincles econòmics,
socials i ambientals
positius entre les
zones urbanes,
periurbanes i rurals
enfortint la
planificació del
desenvolupament
nacional i regional
11.b.- D'ací a 2020,
augmentar
considerablement el
nombre de ciutats i
assentaments
humans que adopten i
implementen
polítiques i plans
integrats per a
promoure la inclusió,
l'ús eficient dels
recursos, la mitigació
del canvi climàtic i
l'adaptació a ell i la
resiliència davant els
desastres, i
desenvolupar i posar

El municipi d'Alcàntera de Xúquer ja compta amb
el lliure accés a zones verdes, perquè aquest es
troba envoltat per camps de cultiu. A més,
existeixen diversos parcs i jardins municipals en
els quals, tenen accés tota la població i els seus
visitants, com són els espais verds del nucli urbà,
el Parc d'Agustín García i la Plaça del País
Valencià, o els espais verds situats fora del nucli
urbà, Les Penyetes o el Pí de Borja.

En el cas d’Alcàntera de Xúquer, el medi natural
està íntimament lligat al municipi, ja que aquest
depèn fortament de l’agricultura, encara que
aquesta estiga molt antopitzada. Per tant, la
població està estretament relacionada amb
l’entorn.

Amb l’elaboració d’aquest PUAM ja s’apliquen les
polítiques de forma respectuosa amb el medi
ambient, ja que les línies d’actuació establides
serveixen de guia.
En quant als desastres naturals, s’han elaborat els
plans de PATRICOVA, el Pla Local de Cremes, el
Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals
i el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals realitzat
per la Demarcació de Polinyà de Xúquer. Encara
així, no s’han elaborat altres plans, com per
exemple sobre la qualitat de l’aire, el sòl o la
qualitat acústica, els quals augmentarien la
resiliència del medi.
Per tant, convindria elaborar més plans amb la
finalitat d’aconseguir complir la meta 11.b.
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en pràctica, d'acord
amb el Marc de
Sendai per a la
Reducció del Risc de
Desastres 2015-2030,
la gestió integral dels
riscos de desastre a
tots els nivells.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR
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ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
El consum i la producció sostenibles
consisteixen a fomentar l'ús eficient
dels recursos i l'eficiència energètica,
infraestructures sostenibles i facilitar
l'accés als serveis bàsics, ocupacions
ecològiques i decents, i una millor
qualitat de vida per a tots. La seua
aplicació ajuda a aconseguir els plans
generals de desenvolupament, reduir
els
futurs
costos
econòmics,
ambientals i socials, augmentar la
competitivitat econòmica i reduir la
pobresa.

FIRMADO POR
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

Ajuntament
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L'objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i
millors coses amb menys recursos, incrementant els guanys nets
de benestar de les activitats econòmiques mitjançant la reducció
de la utilització dels recursos, la degradació i la contaminació
durant tot el cicle de vida, aconseguint al mateix temps una millor
qualitat de vida. En aqueix procés participen diferents interessats,
entre ells empreses, consumidors, encarregats de la formulació de
polítiques, investigadors, científics, minoristes, mitjans de
comunicació i organismes de cooperació per al desenvolupament.
També és necessari adoptar un enfocament sistèmic i aconseguir
la cooperació entre els participants de la cadena de
subministrament, des del productor fins al consumidor final.
Consisteix
a
involucrar
als
consumidors
mitjançant
la
sensibilització i l'educació sobre el consum i les maneres de vida
sostenibles, facilitant-los informació adequada a través de normes
i etiquetes, i participant en la contractació pública sostenible,
entre altres.

12.2.- D'ací a 2030,
aconseguir la gestió
sostenible i l'ús
eficient dels recursos
naturals.

Metes
Per poder complir aquesta meta, s’han de realitzar
alguns canvis en la forma de gestió actual dels
recursos. Un exemple seria passar a realitzar un
tipus d’agricultura on els fertilitzants no
contingueren nitrats.
A més a més, l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
fa un bon ús dels recursos naturals disponibles,
perquè disposa de diferents espais naturals com el
Parc d'Agustín García, la Plaça del País Valencià,
Les Penyetes, el Pi de Borja o Els Torradors
d'Alcàntera de Xúquer.
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12.3.- D'ací a 2030,
reduir a la meitat el
desaprofitament
d'aliments per càpita
mundial en la venda
al detall i a nivell dels
consumidors i reduir
les pèrdues
d'aliments en les
cadenes de producció
i subministrament,
incloses les pèrdues
posteriors a la collita.

12.4.- D'ací a 2020,
aconseguir la gestió
ecològicament
racional dels
productes químics i
de totes les deixalles
al llarg del seu cicle
de vida, de
conformitat amb els
marcs internacionals
convinguts, i reduir
significativament el
seu alliberament a
l'atmosfera, l'aigua i
el sòl, a fi de
minimitzar els seus
efectes adversos en la
salut humana i el
medi ambient.
12.5.- D'ací a 2030,
reduir
considerablement la
generació de deixalles
mitjançant activitats
de prevenció,
reducció, reciclatge i
reutilització.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

El desaprofitament d’aliments és un problema que
s’observa tant a nivell mundial com local.
L’hostaleria és un dels principals sectors on més
menjar es malgasta, ja siga perquè no compleix
amb els estàndards estètics, perquè no siga
rentable econòmicament o per no consumir-se a
temps. En l’agricultura també és un dels principals
problemes ja que molts dels productes no arriben
a vendre’s.
Realitzar campanyes informatives sobre el
malgaste d’aliments pot generar una major
consciència sobre aquesta problemàtica a
Alcàntera de Xúquer. Altres accions podrien ser la
donació dels productes que no serveixen a
persones necessitades o per aliment d’animals,
reduint la quantitat malgastada. La compra de
productes locals també ajuda a la conscienciació,
ja que es té més consideració quan són productes
propis.

A Alcàntera de Xúquer, un dels principals
contaminants presents són els nitrats, ja que
degut als fertilitzants emprats en l’agricultura es
basen en aquests components.
En quant als residus, es realitza una correcta
gestió dels residus tal com s’estableix segons la
Lley 10/2000 de Residus de la Comunitat
Valenciana.
Així doncs, Alcàntera de Xúquer encara ha de
realitzar accions suficients per a complir amb la
meta 12.4.

Per aconseguir el compliment d’aquesta meta, és
necessària una prèvia educació ambiental en la
població. Això contribuiria a un canvi en els
costums cap a un consum sostenible.
Com a Alcàntera de Xúquer l’encarregat de la
gestió de residus es el Consorci Ribera i Valldigna,
aquest proporciona contenidors per a les diferents
fraccions dels residus domèstics, contribuint al
reciclatge. Ben és cert que encara es poden
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realitzar més esforços per a una major reducció i
reutilització.
12.7.- Promoure
pràctiques
d'adquisició pública
que siguen
sostenibles, de
conformitat amb les
polítiques i prioritats
nacionals.

FIRMADO POR
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021
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12.b.- Elaborar i
aplicar instruments
per a vigilar els
efectes del
desenvolupament
sostenible, a fi
d'aconseguir un
turisme sostenible
que cree llocs de
treball i promoga la
cultura i els productes
locals.

Aquestes
pràctiques
es
duen
a
terme
principalment per l’Ajuntament. Aquest pot fer ús
de materials reciclats i sostenibles en les seus
oficines d’àmbit públic. Altre exemple és la
instal·lació
d’energies
renovables
en
les
infraestructures municipals.
També serviria d’exemple la implementació
d’alguna normativa o mesura que obligara al
compliment de normes més respectuoses amb el
medi ambient, com per exemple, a l’hora de
contractar a una empresa per a la realització
d’algun projecte.

L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, malgrat
oferir informació d'interés a través de la seua guia
turística, pot ampliar el seu programa festiucultural amb diferents jornades gastronòmiques a
fi de promoure la cultura i els productes locals.
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ODS 13: ACCIÓ PEL CLIMA
El canvi climàtic afecta a tots els
països en tots els continents. Té un
impacte
negatiu
en
l'economia
nacional i en la vida de les persones,
de les comunitats i dels països. En un
futur, les conseqüències seran encara
pitjors. Les persones viuen, en la
seua pròpia pell, les conseqüències
del canvi climàtic, que inclouen canvis
en els patrons climàtics, l'augment
del nivell de la mar i els fenòmens
meteorològics més extrems. Les
emissions
de
gasos
d'efecte
d'hivernacle causades per les activitats humanes fan que aquesta
amenaça augmente. De fet, les emissions mai havien sigut tan
altes. Si no actuem, la temperatura mitjana de la superfície del
món podria augmentar uns 3 graus centígrads aquest segle i en
algunes zones del planeta podria ser encara pitjor. Les persones
més pobres i vulnerables seran els més perjudicats.
Tenim al nostre abast solucions viables perquè els països puguen
tindre una activitat econòmica més sostenible i més respectuosa
amb el medi ambient. El canvi d'actituds s'accelera a mesura que
més persones estan recorrent a l'energia renovable i a altres
solucions per a reduir les emissions.
Però el canvi climàtic és un repte global que no respecta les
fronteres nacionals. Les emissions en un punt del planeta afecten
altres llocs llunyans. És un problema que requereix que la
comunitat internacional treballe de manera coordinada i precisa de
la cooperació internacional per als països en desenvolupament
avancen cap a una economia baixa en carboni. Els països estan
treballant per a adoptar un acord global a París aquest mes de
desembre amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic.
13.1.- Enfortir la
resiliència i la
capacitat d'adaptació
als riscos relacionats
amb el clima i els
desastres naturals en
tots els països.

Metes
En les metes 2.4. i 2.5, ja s’ha explicat com
augmentar la resiliència mitjançant la diversitat
d’espècies de cultiu. També, en la meta 11.b.
s’indiquen els plans elaborats front al desastres
naturals, encara que no hi ha per a altres riscos.
Per això es poden contemplar altres plans per a la
millora de la qualitat de l’aire, per tal de reduir les
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI).
Així es compliria amb la meta 13.1.
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13.3.- Millorar
l'educació, la
sensibilització i la
capacitat humana i
institucional respecte
de la mitigació del
canvi climàtic,
l'adaptació a ell, la
reducció dels seus
efectes i l'alerta
primerenca.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Per poder efectuar aquesta meta, seria necessària
la realització de campanyes de sensibilització. En
Alcàntera de Xúquer ja es realitzen mesures per a
una major sostenibilitat del municipi, com ho és la
recollida de roba usada o altres actuacions sobre
conscienciació ambiental, tot això per part de la
Mancomunitat.
Encara així, aquestes accions no són suficients,
pel que realitzar campanyes de conscienciació
ajudarien a millorar l’adaptació i mitigació al canvi
climàtic, o per exemple, canviar els vehicles
convencionals per elèctrics.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR
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ODS 15: VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES
El 30% de la superfície terrestre està
coberta per boscos i aquests, a més
de proporcionar seguretat alimentària
i refugi, amb fonamentals per a
combatre el canvi climàtic, perquè
protegeixen la diversitat biològica i
els
habitatges
de
la
població
indígena. Cada any desapareixen 13
milions d'hectàrees de bosc i la
degradació persistent de les zones
àrides ha provocat la desertificació de
3.600 milions d'hectàrees.
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La desforestació i la desertificació –provocades per les activitats
humanes i el canvi climàtic- suposen grans reptes per al
desenvolupament sostenible i han afectat les vides i els mitjans de
vida de milions de persones en la lluita contra la pobresa. S'estan
posant en marxa mesures destinades a la gestió forestal i la lluita
contra la desertificació.
Metes
15.1.- D'ací a 2020,
assegurar la
conservació, el
restabliment i l'ús
sostenible dels
ecosistemes
terrestres i els
ecosistemes interiors
d'aigua dolça i els
seus serveis, en
particular els boscos,
els aiguamolls, les
muntanyes i les zones
àrides, d'acord amb
les obligacions
contretes en virtut
d'acords
internacionals.
15.2.- D'ací a 2020,
promoure la posada
en pràctica de la
gestió sostenible de
tots els tipus de
boscos, detindre la
desforestació,
recuperar els boscos

Alcàntera de Xúquer compta amb figures de
protecció en el curs mitjà i baix del Xúquer: zones
LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i ZEC (Zona
d’Especial Conservació).
Ben és cert que es pot millorar la gestió de l’aigua
per tal de fer un bon ús d’aquesta sense
perjudicar als ecosistemes, ja siga per al reg o per
al consum d’aigua potable. També existeixen
plans com el PATFOR, PATRICOVA, el PLQ o el
PPIF, ja nombrats anteriorment.

Alcàntera de Xúquer ja compleix amb la meta
15.2, mitjançant el Pla Local Reduït de Prevenció
d’Incendis Forestals i el Pla de Prevenció
d’Incendis de la demarcació Polinyà del Xúquer. A
més, el municipi no pot fer ús de la matèria
primera dels boscos, ja que no en té només una
xicoteta part de les muntanyes.
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degradats i
augmentar
considerablement el
repoblament i la
reforestació a nivell
mundial.
15.3.- D'ací a 2030,
lluitar contra la
desertificació,
rehabilitar les terres i
els sòls degradats,
incloses les terres
afectades per la
desertificació, la
sequera i les
inundacions, i
procurar aconseguir
un món amb efecte
neutre en la
degradació del sòl.
15.4.- D'ací a 2030,
assegurar la
conservació dels
ecosistemes
muntanyencs, inclosa
la seua diversitat
biològica, a fi de
millorar la seua
capacitat de
proporcionar beneficis
essencials per al
desenvolupament
sostenible.
15.5.- Adoptar
mesures urgents i
significatives per a
reduir la degradació
dels hàbitats naturals,
detindre la pèrdua de
biodiversitat i, d'ací a
2020, protegir les
espècies amenaçades
i evitar la seua
extinció.
15.9.- D'ací a 2020,
integrar els valors
dels ecosistemes i la
biodiversitat en la
planificació, els
processos de

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

A Alcàntera de Xúquer no s’observen problemes
de desertificació, ja que aquest no té sòl catalogat
com forestal, exceptuant les muntanyes i el riu.
Aquests només tenen un risc de desertificació
mitjà. Encara així, es pot evitar aquest problema
reforestant la zona.
Respecte a les inundacions, gran part del terme
municipal presenta perill d’inundació, ja que es
troba en una plana i coberta de cultius. A més, en
la part nord més propera al riu, la perillositat
d’inundació és de nivell 3, és a dir, de freqüència
alta i calat baix.

Com ja s’ha explicat, en Alcàntera de Xúquer no
abunden
els
ecosistemes
muntanyencs.
Tanmateix, com aquest pertany a la Demarcació
de Polinyà del Xúquer, ja es tenen en compte en
els seus plans les actuacions necessàries per a la
conservació dels ecosistemes.

En el cas d’Alcàntera de Xúquer, pràcticament tot
el municipi està antopitzat per a l’agricultura. Així
doncs, les espècies que es troben al municipi són
les
adaptades
a
aquestes
condicions
i
ecosistemes.

En el desenvolupament del planejament que
s'està duent a terme per al municipi d'Alcàntera
de Xúquer, es té la possibilitat d'implementar la
gestió de l'entorn natural com un element
primordial. Aquesta iniciativa serà determinant a
l'hora d'establir les proteccions necessàries per a
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desenvolupament, les
estratègies de
reducció de la
pobresa i la
comptabilitat nacional
i local.
15.a.- Mobilitzar i
augmentar
significativament els
recursos financers
procedents de totes
les fonts per a
conservar i utilitzar
de manera sostenible
la biodiversitat i els
ecosistemes.

Ajuntament
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la conservació del paisatge. Es buscarà aconseguir
una rede estructurada d'espais verds urbans
integrats amb l'ecosistema circumdant.

El municipi d’Alcàntera de Xúquer ha rebut ajudes
econòmiques i subvencions per a l’elaboració dels
distints plans ambientals, com el Pla Local de
Cremes.
No obstant això, es podria millorar l’accés a
aquestes ajudes i subvencions per tal de
recuperar zones degradades, així com realitzar
una
explotació
sostenible
dels
recursos,
principalment de l’agricultura.
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ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

L'objectiu 16 dels Objectius de
Desenvolupament
Sostenible
proposats se centra en la promoció
de societats pacífiques i inclusives
per al desenvolupament sostenible,
la provisió d'accés a la justícia per a
tots i la construcció d'institucions
responsables i eficaces a tots els
nivells.
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16.6.- Crear, a tots
els nivells,
institucions eficaces i
transparents que
rendisquen comptes.
16.7.- Garantir
l'adopció en tots els
nivells de decisions
inclusives,
participatives i
representatives que
responguen a les
necessitats.

Metas
L'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer contribueix a
la transparència mitjançant la publicació de la
informació en relació al municipi en la seua pàgina
web, així com en la de la Mancomunitat, a través
del seu portal de transparència.
L'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer garanteix la
inclusió, la participació i la representativitat dels
ciutadans en les seues accions, prova d'això és
l'elaboració del present Pla Urbà d'Actuació
Municipal, mitjançant el qual es potencia la
participació ciutadana d’Alcàntera de Xúquer.
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ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJECTIUS
Perquè
una
agenda
de
desenvolupament
sostenible
siga
eficaç, es necessiten aliances entre els
governs, el sector privat i la societat
civil. Aquestes aliances inclusives es
construeixen sobre la base de principis
i valors, una visió compartida i
objectius
comuns
que
atorguen
prioritat a les persones i al planeta, i
són necessàries a nivell mundial,
regional, nacional i local.
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Cal
adoptar
mesures
urgents
encaminades a mobilitzar, reorientar i aprofitar bilions de dòlars
de recursos privats per a generar transformacions a fi
d'aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es
necessiten inversions a llarg termini, per exemple la inversió
estrangera directa, en sectors fonamentals, en particular als
països en desenvolupament. Entre aquests sectors figuren
l'energia sostenible, la infraestructura i el transport, així com les
tecnologies de la informació i les comunicacions. El sector públic
haurà d'establir una orientació clara sobre aquest tema. Han de
reformular-se els marcs d'examen i vigilància, els reglaments i les
estructures d'incentius que faciliten aqueixes inversions a fi
d'atraure inversions i enfortir el desenvolupament sostenible.
També han d'enfortir-se els mecanismes nacionals de vigilància,
en particular les institucions superiors d'auditoria i la funció de
fiscalització que correspon al poder legislatiu.
17.14.- Millorar la
coherència de les
polítiques per al
desenvolupament
sostenible.
17.17.- Fomentar i
promoure la
constitució d'aliances
eficaces en les esferes
pública, públicprivada i de la
societat civil,
aprofitant
l'experiència i les
estratègies d'obtenció

Metas
Alcàntera de Xúquer és signant del Pacte
d’Alcaldies. També, amb l’elaboració del present
PUAM i els plans ja realitzats, el municipi ja
compleix amb la meta 17.14. Ben és cert que
encara es poden contemplar altres polítiques per a
un desenvolupament més sostenible.

A nivell municipal, l'Ajuntament fomenta i promou
la constitució d'aliances eficaces ja que
s'aconsegueix fomentar la participació conjunta de
l'Administració Local i la societat civil en
l'elaboració del present pla.
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de recursos de les
aliances.
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Activitat 4. Anàlisi DAFO
Una vegada efectuat el diagnòstic corresponent, és necessari materialitzar
aquesta informació en una anàlisi DAFO que ens ajude a prendre qualsevol
tipus de decisió- estratègica. Aquesta eina ens ajudarà a plantejar les
accions que hem de posar en marxa, per a aprofitar les oportunitats
detectades en el diagnòstic anterior, a preparar a l’Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer contra les amenaces, tenint consciència de les febleses i
fortaleses identificades.

Debilitats:
Constitueixen els aspectes
limitadors de la capacitat
de desenvolupament del
municipi de Alcàntera de
Xúquer, a causa de les
seues característiques
internes.

Fortaleses:
Reuneixen el conjunt de
recursos interns,
posicions de poder i
qualsevol tipus
d’avantatge competitiu
del municipi.

Amenaces:
Són tots aquells factos
externs que poden arribar
a impedir l’execució de
l’estratègia municipal o
posar en perill el bon
funcionament del
municipi.

Oportunitats:
Són els factors externs
al municipi que
afavoreixen el seu
desenvolupament.
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FEBLESES
Eix d’urbanisme

•
•
•
•
•
•
•
•

Creixement limitat del teixit urbà.
Absència de vegetació en la via pública.
Barreres arquitectòniques en els recorreguts urbans.
Escàs impuls cap al sector turístic.
Oferta de serveis i comerços limitada a l'ús diari.
Planejament vigent obsolet.
Absència d'inclusió de les vies ciclistes a l'interior del municipi i els
terrenys circumdants.
Excés de dependència energètica i emissions de CO₂.
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Eix demogràfic i social

•
•
•
•
•
•
•

Disminució de la població entre 2010 i 2020.
El creixement vegetatiu del municipi és decreixent, perquè augmenta el
nombre de defuncions i disminueix el nombre de naixements.
Progressiu envelliment poblacional.
Disminució d'efectius poblacionals de les generacions joves, la qual cosa
augmenta les possibilitats de trobar dificultats laborals.
Disminució de la població menor de 19 anys.
Decreixement dels índexs de maternitat entre 2010 i 2020.
Índex d'Envelliment alt, molt superior a la comarca i la província.
Eix de promoció econòmica

•
•
•

Disminució de contractes laborals tant d’homes com de dones al
municipi.
Taxa de temporalitat dels contractes laborals alta.
Saldo migratori de persones de fora de la Comunitat Valenciana
negatiu.
Eix mediambiental








Poca massa forestal.
Poca diversitat de espècies cultivades.
Absència d’una estació de control sobre la contaminació atmosfèrica en
el propi municipi.
Majoria del municipi classificat com àrees a millorar en quant a
recàrrega d’aqüífers.
Vulnerabilitat alta d’aqüífers en la majoria del terme municipal,
principalment per nitrats.
Perill d’inundació en gran part del municipi.
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Eix cultural i turístic

•
•
•
•
•
•
•

Escassa oferta d'oci per a la població jove.
Informació turística en la pàgina web de difícil localització.
Feble promoció de la gastronomia tradicional local.
Absència d'oferta d'establiments d'allotjament.
Baixa retenció de professionals del sector turístic.
Poc ús de les xarxes socials per a promocionar el municipi.
Poca promoció dels jocs tradicionals com la pilota valenciana.
AMENACES
Eix d’urbanisme
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•
Desconnexió entre l'urbà i l'espai agrícola.
•
Dependència enfront d'imprevistos sanitaris, mediambientals o
energètics de municipis veïns.
•
Protecció patrimonial deficient i mal delimitada pel pla actual.
•
Creixement urbà paralitzat per no disposar de qualificació de sòls en
les NNSS.
•
Paralització del creixement demogràfic i per tant urbà.
•
Alcàntera de Xúquer no actua com a municipi referent a la comarca a
causa de les mancances de sòl previst per a Instal·lacions comunitàries o
edificacions complementàries.
Eix demogràfic i social

•
•

Conseqüències socioeconòmiques derivades de la pandèmia mundial
produïda per la COVID-19.
Taxa de dependència infantil inferior a la comarcal i provincial.
Eix de promoció econòmica

•
•
•
•
•

Desigualtat econòmica de les dones.
Proximitat a municipis i ciutats amb una major oferta de serveis.
Augment dels contractes temporals enfront dels indefinits.
Diferència de pensions entre homes i dones.
Increment de les taxes d'atur al sector serveis.
Eix mediambiental




Ús de vehicles convencionals per al desplaçament.
Poques fases en els processos de la EDAR.
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Eix cultural i turístic

•
causa
•
•
•
•

Canvis en els hàbits de viatge dels turistes (reserves tardanes a
de la incertesa produïda pel COVID-19).
Destinacions turístiques amb similars característiques.
Proximitat a localitats amb una àmplia oferta turística i d'oci.
Predominació del turisme de sol i platja a la Ribera de Xúquer.
Poca capacitat d'infraestructures turístiques.
FORTALECES
Eix d’urbanisme
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Entorn natural de gran valor ecològic i social.
Connexió entre l'espai urbà i els terrenys de cultiu.
Identitat col·lectiva entre els veïns d' Alcàntera de Xúquer.
Desenvolupament del teixit urbà sobre pautes de creixement
sostenibles per al paisatge.
Equipaments esportius i piscina propis i en bon estat.
Serveis escolars complets en sinergia amb el municipi de Càrcer.
Creixement conurbat amb Càrcer a la recerca de beneficis conjunts.
Eix demogràfic i social








El saldo migratori procedent d'altres municipis és positiu.
El percentatge de risc de pobresa i exclusió social és menor en
comparació amb València i Comunitat Valenciana.
El saldo migratori de persones procedents d’Amèrica augmenta en
comparació amb La Ribera Alta.
Lleugera recuperació de població entre 2019 i 2020.
Preu de l’habitatge lleugerament inferior al comarcal.
Existència de serveis socials municipals i mancomunats.
Eix de promoció econòmica






El 65,18% de la població pertany al col·lectiu en edat de treballar.
Renda mitjana per unitat de consum superior a la de la Comunitat
Valenciana i província de València.
Manteniment del nombre d’empreses registrades al municipi.
Contractes laborals en agricultura alts, alleugerant la dependència al
sector serveis.
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Eix mediambiental
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Sòl urbà poc expandit.
Gran superfície agrícola.
Curs mitjà i baix del Xúquer classificat com LIC i ZEC.
Bona qualitat de l’aire.
Té elaborat un Pla Local de Cremes (PLQ) i un Pla Local Reduït de
Prevenció d’Incendis Forestals.
Disposa de servicis de recollida de roba i residus per la Mancomunitat.
Recollida de residus Porta a Porta.
Signant del Pacte d’Alcaldies.
Disposa de contenidors per a les cinc fraccions de residus: paper i cartó,
envasos lleugers, vidre, orgànic i resta no selectiva.
Hi ha ecomòbil gestionat pel Consorci Ribera i Valldigna.
Realització d’obres per a la millora de la gestió del consum d’aigua.
Estació Depuradora d’Aigües Residuals amb servici per a una població
xicoteta.
Eix cultural i turístic

•
Presència de Béns de Rellevància Local.
•
Espais verds i figures de protecció mediambiental com el riu Xúquer.
•
Proximitat amb localitats potencialment turístiques.
•
Fàcil accés mitjançant les principals vies de connexió.
•
Paisatge típic de la Ribera de Xúquer.
•
Clima agradable i atractiu per a la pràctica de turisme d'interior.
•
Programa de festes inclusives i en contra de la violència de gènere.
•
Un dels escuts més antics de la Comunitat Valenciana.
•
Pàgina web de l'Ajuntament en castellà i valencià.
•
Història del municipi publicada en anglés i francés a la pàgina web de
l'Ajuntament.
•
Publicació d'una guia turística a la pàgina web de l'Ajuntament.
•
Zona productora de Kaki Persimon amb denominació d'Origen
Protegida Kaki Ribera del Xúquer.
•
Esdeveniments culturals, esportius i d'oci com a carreres, cinema
d'estiu, jocs infantils, gimcana, teatre, etc.

Ruta de Gran Recorregut “GR-237 Massís de Caroig”.
OPORTUNITATS
Eix d’urbanisme





Bon emplaçament a escala de les grans infraestructures de comunicació
(A-7) el que li atorga gran connexió territorial.
Entorn natural ric i amb gran presència de patrimoni hidràulic i
arquitectònic del medi rural.
Corredor del Xúquer com a eix vertebrador del territori i corredors
fluvials secundaris.
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Eix demogràfic i social

•
•
•
•
•

Augment de residents amb nacionalitat de països americans.
Augment del teletreball.
Proximitat a grans nuclis urbans.
Serveis de Mancomunitat.
Augment
dels
habitants
americans,
africans
asiàtics/oceànics/apàtrides.

i

Eix de promoció econòmica

•

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
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•

Renda mitjana de les dones notablement superior a la provincial i de la
comunitat autonòmica.
Taxa de creixement interanual superior a la provincial.
Eix mediambiental







Realització de campanyes de conscienciació mediambientals.
Promoció de l’agricultura ecològica.
Instal·lació d’una estació de qualitat del aire del municipi.
Increment de la diversitat d’espècies cultivades.
Foment del transport públic.
Eix cultural i turístic

•
Connexió amb l'Autovia del Mediterrani.
•
La marca turística Riberaturisme.
•
Nous projectes turístics, com la posada en valor del món rural.
•
Major conscienciació sobre la importància de la pràctica del turisme
sostenible.
•
Proximitat a l'Aeroport de Manises i les principals vies terrestres.

Proximitat a diferents espais naturals propis de la Ribera de Xúquer.
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FASE II. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS I
RESULTATS ESPERATS
Activitat 1. Definició i redefinició de la missió, visió i valors
MISSIÓ
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Gestionar de manera eficient els recursos econòmics i materials del municipi
per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, tenint en compte les seues
expectatives i compromesos amb l'interés general. Respondre a les
necessitats de les persones, associacions i empreses locals. Promoure
millores que contribuïsquen al fet que el municipi evolucione amb el temps,
sent capaç d'assumir reptes de futur. Tot això, creant un clima de
convivència i preservant l'equilibri entre el nostre entorn ambiental i la
població.

VISIÓ
Transformar Alcàntera de Xúquer en un municipi AMABLE per als ciutadans,
en el qual aquests convisquen amb seguretat i felicitat, que siga
SOSTENIBLE en la gestió de recursos (energètics, residus i mobilitat), en el
qual es promou un entorn PARTICIPATIU, solidari i que estiga CONNECTAT
amb el món mitjançant la tecnologia i el coneixement.

VALORS


Responsabilitat



Eficiència



Atenció al ciutadà



Accessibilitat en la gestió



Igualtat



Sostenibilitat
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Activitat 2. Definició d’objectius generals i específics
A aquest punt, comencem amb la definició dels objectius generals. Aquests
determinen les línies d'acció que es concreten en la següent fase. Es
proposa, a continuació, una alineació dels 17 ODS de cadascuna de les
metes que amb ells es persegueix. Així, en successives fases observarem
com, cada objectiu plantejat a continuació respon a determinades metes, de
manera única o compartida, podent avaluar, a cada moment, el compliment
dels ODS de l'Agenda 2030.
Aquests objectius seran recollits per eixos estratègics proposats a partir de
l'anàlisi prèvia; i en cadascun d'aquests es marcaran els objectius
específics, per a, com s'ha indicat anteriorment, concretar més endavant les
línies estratègiques.
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Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

Objectius generals i específics
1. Eix d’urbanisme

1. Objectiu:

Potenciar un entorn més
sostenible, amb menor
contaminació i autònom en
la gestió energètica i dels
residus

2. Objectiu:

Projecció d'espais urbans de
qualitat, inclusius i eficients
sobre la base de les
necessitats i oportunitats
del municipi

3. Objectiu:

Gestionar un entorn
patrimonial sostenible amb
activitats culturals i d'oci
sanes per a la població d'
Alcàntera de Xúquer

1.1. Específic: Minoritzar l'impacte mediambiental, energètic i dels
residus.
1.2. Específic: Foment de l'ús d'energies renovables.
1.3. Específic: Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic.
2.1. Específic: Introducció e la vegetació com un material urbà més a
emprar en carrers i places.
2.2. Específic: Implementació de recorreguts urbans adaptats
eliminant barreres arquitectòniques.
2.3. Específic: Redacció d'un Pla General a l'ordre del dia amb les
exigències de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.
3.1. Específic: Actualització del recinte històric que atorgue protección
a vies i edificis que van a donar origen a la població.
3.2. Específic: Projectar una xarxa estructurada de camins per als
vianants i ciclovías segurs i respectuosos al voltant dels camps de
cultiu.
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2.

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

Eix demogràfic i social
4. Objectiu:

Frenar la despoblació

4.1. Específic: Mantindre als habitants a Alcàntera de Xúquer i atraure
nous habitants.

5. Objectiu:

Promoure i fomentar un
millor estil de vida en la
població

5.1. Específic: Dotar de les eines necessaries per a una major qualitat
de vida.

6. Objectiu:

Construir una societat
solidària, igualitària i
inclusiva

6.1. Específic: Facilitar la integració, amigable i inclusiva dels nous
residents de la població.
6.2. Específic: Conscienciació i sensibilització sobre les diferents
formes de discriminació i desigualtat.

7. Objectiu:

Enfortir les institucions
municipals fent-les més
responsables, transparents i
participatives

7.1. Específic: Fomentar la participació ciutadana en processos de
presa de decisions.

8. Objectiu:

Augmentar la població
infantil i juvenil

8.1. Específic: Construir un institut de secundària en el municipi.
8.2. Específic: Implementar polítiques públiques d’habitatge per a
joves.

9. Objectiu:

Reduir la taxa de
dependència de la població
major de 64 anys

9.1. Específic: Atraure més persones potencialment actives al
municipi.
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10. Objectiu:

11. Objectiu:

Promoure la cultura del
municipi i el Raspall
Adaptar a tots els ciutadans
a les noves tecnologies

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

10.1. Específic: Donar a conéixer la cultura del Raspall entre els
ciutadans d’Alcàntera de Xúquer.

11.1. Aconseguir que tots el ciutadans tinguen accés a internet i
xarxes socials.
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3.

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

Eix de promoció económica

12. Objectiu:

Impulsar el
desenvolupament econòmic
municipal

13. Objectiu:

Previndre la desigualtat
econòmica dels joves a
causa de la desocupació

14. Objectiu:

Reduir la taxa de
temporalitat

12.1. Específic: Donar suport al teixit empresarial local.

13.1. Específic: Augmentar la contractació juvenil mitjançant processos
de millora.

14.1. Específic: Promocionar ocupacions de caràcter indefinit.
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4.

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

Eix de medi ambient

15. Objectiu:

Fomentar la gestió
sostenible de l’agricultura

16. Objectiu:

Disminuir la contaminació
per nitrats dels aqüífers

17. Objectiu:

Potenciar l’educació
ambiental

18. Objectiu:

Incrementar la sostenibilitat
del municipi

19. Objectiu:

Controlar la qualitat
atmosfèrica del municipi
d’Alcàntera de Xúquer

15.1. Específic: Incentivar la diversitat de cultius per augmentar la
resiliència.

16.1. Específic: Impulsar el canvi dels fertilitzants per altres orgànics o
sense nitrats.

17.1. Específic: Conscienciar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat.
17.2. Específic: Informar sobre l’impacte negatiu dels desperdicis dels
aliments.

18.1. Específic: Promoure la compra de productes locals.

19.1. Específic: Instal·lar una estació de control de qualitat del aire en
el municipi d’Alcàntera de Xúquer.
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5.

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

Eix cultural i turístic

20. Objectiu:

Potenciar la cultura, la
història i les tradicions
d'Alcàntera de Xúquer

21. Objectiu:

Incrementar el nombre
d'esdeveniments i jornades
de cultura, oci i esport

22. Objectiu:

Potenciar la presència
d'Alcàntera de Xúquer en els
mitjans digitals

20.1. Específic: Promocionar els jocs populars i la gastronomia.

21.1. Específic: Aportar informació i promocionar els esdeveniments.

22.1. Específic: Publicar informació d'interés en les principals xarxes
socials.
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FASE III. PLA D’IMPLEMENTACIÓ
Activitat 1. Establiment de les línies d’actuació
Una vegada establits els objectius, és moment d'identificar les línies
d'actuació que es duran a terme per a aconseguir els objectius plantejats.
Aquestes línies d'actuació es materialitzen en projectes/accions reals que
cal aplicar en el municipi d’Alcàntera de Xúquer.
A continuació, per eixos estratègics d'actuació, segons l'anàlisi prèvia,
s'indiquen els objectius generals i específics amb les seues respectives línies
d'actuació.
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1. Eix d’urbanisme
1. Objectiu: Potenciar un entorn més sostenible, amb menor
contaminació i autònom en la gestió energètica i dels
residus.
1.1.

1.1.1.

Objectiu específic: Minoritzar l'impacte mediambiental, energètic
i dels residus.
Línia d’actuació: Fomentar la rehabilitació energètica dels
edificis residencials i terciaris.

Situació actual:

Materialització:

Alcàntera de Xúquer compta amb un
parc edificat caracteritzat per les
deficiències energètiques, degut a:

Es proposen les següents mesures:

-

-

Obsolescència dels seus edificis.
Poca
eficiència
de
les
instal·lacions.
Poc ús d'energies renovables.

Tot això, dóna lloc a un augment de la
pobresa energètica, al mateix temps
que dóna lloc a una dependència
energètica del municipi.
En el nostre cas, la compacidad dels
habitatges unifamiliars entre mitgeres,
sumat a l'edat dels edificis, augmenten
la demanda energètica per a calfar i
refredar els edificis.

-

Incentivar
la
rehabilitació
energètica dels edificis amb
bonificacions com la rebaixa
d'impostos com l'IBI.
Elaborar
un
pla
de
conscienciació
i
distribució
d'informació sobre els beneficis
de
millorar
l'eficiència
energètica.

Assessorament sobre subvencions i
ajudes
europees,
nacionals,
comunitàries i locals que s'ofereixen
amb la finalitat de fomentar la
rehabilitació energètica.
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Les envolupants tèrmiques són les
corresponents a edificis envellits,
provocant pèrdues energètiques per
damunt de les associades a edificis
rehabilitats energèticament.
Per l'estudi de la certificació energètica,
s'extrau, a més, un ús estés de
sistemes de climatització i ACS poc
eficients
sense
ús
d'energies
renovables.
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1.2.
1.2.1.

Objectiu específic: Foment de l'ús d'energies renovables.
Línia d’actuació: Adquisició de
renovable per a l'ús del municipi.

noves

fonts

d'energia

Situació actual:

Materialització:

Les necessitats energètiques dels
edificis d'Alcàntera de Xúquer són altes,
sumat a una eficiència d'envolupants i
instal·lacions baixa, donen lloc a una
necessària implementació de mesures
que ajuden a la gestió energètica i
contaminant del municipi.

Introduir sistemes fotovoltaics en les
cobertes d'edificis públics i industrials.

La font de proveïment principal del
municipi, prové de la Xarxa Elèctrica
Espanyola. Es manté un ús excessiu i
dependent.

La franja industrial d'Alcàntera de
Xúquer no és molt extensa, però pot
ser aprofitada per a tal fi.
A més, la seua proximitat al nucli urbà
és beneficiosa per a aconseguir un ús
d'energia neta, verda i de proximitat.
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1.3.

1.3.1.

Objectiu específic:
l'enllumenat públic.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Millora

de

l'eficiència

energètica

de

Línia d’actuació: Diagnòstic de la situació actual per a
comptabilitzar lluminàries i equips necessaris per a la
substitució.

Situació actual:

Materialització:

L'enllumenat dels carrers del municipi
presenta diversos tipus en funció de la
mena de carrer en el qual ens trobem.

Substitució dels llums de tots dos tipus
de lluminària per llums de Led, les
quals garanteixen un major rendiment i
menor consum.

Un dels més destacables es correspon
amb el centre històric. Es tracta de
fanals dempeus amb llum de vapor de
sodi, amb un acabat més clàssic. Els
carrers de l'interior del nucli urbà
compten amb lluminàries de paret,
mentre que les avingudes de més
recent construcció, compten amb fanals
dempeus de major altura, també amb
llum de vapor de sodi.
Aquest tipus de llum es troba obsoleta,
ja que són de molt baixa eficiència.
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2. Objectiu: Projecció d'espais urbans de qualitat, inclusius i
eficients sobre la base de les necessitats i oportunitats del
municipi.
2.1.

2.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Objectiu específic: Introducció de la vegetació com un material
urbà més a emprar en carrers i places.
Línia d’actuació: Planejament d'una estructura verda urbana
connectada amb l'entorn circumdant.

Situació actual:

Materialització:

Si ens centrem en la qualitat de
l'estructura verda a l'interior del nucli
urbà, és fàcil observar les mancances
d'aquest. Algunes es justifiquen per la
pròpia morfologia dels carrers, no
obstant això, l'absència en vies de més
recent aparició no està tan justificada.

Desenvolupar un pla de plantació a
escala urbana d'espècies arbòries que
perseguisquen:
-

-

-

Integrar l'estructura verda amb
l'entorn natural autòcton dels
llits i camps agrícoles, generant
així corredors verds consonants
de connexió.
Basar-se en l'estudi de les
espècies autòctones amb baixes
necessitats de manteniment i
regue.
Connexió estructurada amb el
llit del Riu Xúquer i els elements
associats, com són afluents,
séquies
i
altres
exemples
d'arquitectura hídrica.

D'aquesta manera s'aconseguirà, a
més, dotar d'estructura supramunicipal
a la proposta.
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En representación de la persona interesada
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22/12/2021

FIRMADO POR

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

2.2.

2.2.1.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Objectiu específic: Implementació de recorreguts
adaptats eliminant barreres arquitectòniques
Línia d’actuació:
arquitectòniques.

Projectes

d'eliminació

de

urbans

barreres

Situació actual:

Materialització:

La conversió en zona de vianants del
centre històric és molt escassa, de tal
forma que només podem destacar la
zona de la Plaça de l'Església, o punts
adaptats de l'Avinguda Riu Xúquer.

Analitzar quals són les prioritats dins
de l'entorn urbà i actuar sobre la via
pública per a establir rebaixes en
voreres i facilitar els accessos a les
persones amb mobilitat reduïda.

S'han rebaixat les voreres en alguns
dels passos per als vianants, però així i
tot, continuen existint molts punts per
resoldre en temes d'accessibilitat.

Igual que en la Plaça de l'Església, on
siga oportú, solucionar voreres i
calçada sobre la mateixa plataforma.

2.3.

2.3.1.

Actuar prioritàriament a l'entorn de les
dotacions públiques més importants i
aquelles que són emprades per la part
de població d'edat més avançada.

Objectiu específic: Redacció d'un Pla General a l'ordre del dia
amb les exigències de sostenibilitat social, econòmica i
mediambiental.
Línia d’actuació: Tramitació d'un Pla General que s'adapte a
les necessitats de creixement reals del municipi.

Situació actual:

Materialització:

Actualment, Alcàntera de Xúquer està
fent l'actualització del planejament
constituït per una Homologació de
Normes Subsidiàries, aprovat al juliol
de 1998, amb dos plans específics: Pla
General
Estructural
(PGE)
i
Pla
d'Ordenació detallada (POP) d'Alcàntera
de Xúquer.

Reconversió del territori en clau de
sostenibilitat ambiental, econòmica i
social. Els objectius principals del
planejament comprendran:
-

-

Adaptació al marc normatiu
vigent.
Garantir
la
protecció
del
patrimoni existent.
Disposició de reserves de sòl
dimensionades
segons
les
necessitats municipals.
Programació d'un creixement
ordenat.
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Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

3. Objectiu: Gestionar un entorn patrimonial sostenible amb
activitats culturals i d'oci sanes per a la població d’Alcàntera
de Xúquer.
3.1.

3.1.1.

Objectiu específic: Actualització del recinte històric que atorgue
protecció a vies i edificis que van donar origen a la població.
Línia d’actuació: Desenvolupament d'un catàleg de
proteccions amb mesures específiques a adoptar en els
immobles.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Situació actual:

Materialització:

L'aprovació de successives lleis i
reglaments en relació amb el patrimoni,
ha contribuït al fet que s'haja delimitat
un perímetre sobre el qual aplica una
norma zonal que posseeix unes
proteccions molt genèriques, sense
documentar adequadament l'únic edifici
protegit; Església de la Puríssima.

Revisió de la norma zonal d'aplicació
per a dotar-la d'un contingut adequat
que garantisca, no sols la protecció
d'immobles concrets, sinó també la
preservació de l'escena i l'ambient
urbans.

Aquest recinte delimitat a penes
compta amb edificacions, sent la major
part de la superfície viàries i la plaça de
l'església. Això dóna lloc al fet que els
edificis amb valor patrimonial existents
es troben en greu risc de patir
alteracions, i fins i tot, la demolició.

Estudiar els elements patrimonials
existents i proposar mesures de
protecció, així com una normativa que
definisca els usos, obres i activitats
compatibles amb la preservació dels
valors identificats en cada cas.
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3.2.

3.2.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Objectiu específic: Projectar una xarxa estructurada de camins
per als vianants i ciclovías segurs i respectuosos al voltant dels
camps de cultiu.
Línia d’actuació: Millorar l'accés des del casc urbanitzat cap a
l'espai agrícola com a zona de passeig i esplai.

Situació actual:

Materialització:

La major part del terme municipal es
troba ocupat per hortes destinades al
cultiu de cítrics i kakis. Per això, el
sector agrícola té una gran importància
en l'economia de la població. Bona
prova d'això és l'extensa xarxa de
séquies i brazales que solquen el terme
municipal.

Estudiar la possibilitat d'establir una
xarxa de camins per als vianants
segurs i respectuosos al voltant de
l'entramat agrícola, posant en valor el
patrimoni natural i de l'arquitectura de
l'aigua.

El paisatge citrícola ha experimentat un
auge en els últims anys gràcies a la
introducció del kaki. En aquests cultius,
la propietat de la terra es troba molt
dividida, sovint separades per xicotets
caballons o les séquies que recorren els
camps. Tot això configura un paisatge
harmònic, travessat per una xarxa de
camins i séquies que regulen l'aigua de
reg.
Els últims esdeveniments viscuts entorn
a l'emergència sanitària de la COVID19, ens porten a plantejar-nos els
valors patrimonials i ecològics que
tenim al nostre abast. Per això, veiem
com cobra major importància la
proximitat a espais a l'aire lliure i
vegetats, com té la sort de gaudir
Alcàntera de Xúquer.

Plantejar camins de pavimentació
blana, porosa i permeable, que
dibuixen un perímetre segur per a
transitar.
En
aquest
camp,
es
recomana l'ús de materials terrosos de
baixa compactació que acompanyen i
respecten l'entorn en el qual se situen.
A més, estudiar la compatibilitat
d'introduir camins arbrats per a
garantir itineraris amb ombra per a
l'època estival.
De la mateixa forma, l'ús d'aquests
camins com ciclovías, pot introduir un
atractiu més per a la visita dels
enclavaments que vaig posar el terme
municipal d'Alcàntera de Xúquer.

Fer un ús responsable d'aquests espais
ens permetrà obtindre un benefici
mutu, tant per a l'agricultor com per al
ciutadà.
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Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

2. Eix demogràfic i social
4. Objectiu: Frenar la despoblació.
4.1.

4.1.1.

Objectiu específic: Mantindre els habitants a Alcàntera de
Xúquer i atraure nous habitants.
Línia d’actuació: Establir polítiques públiques d’ajudes
econòmiques para la promoció d’ocupació i empreses al
municipi.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Situació actual:

Materialització:

Atenent
a
l’anàlisi
demogràfic
d’Alcàntera de Xúquer, observem que la
reducció d’habitants és un problema
preocupant ja que entre 2010 i 2020 la
població s’ha reduït de 1.432 a 1.341
habitants, encara que, en l’últim any hi
ha hagut una lleugera recuperació de
població.

Per a això, des de l’Ajuntament es
poden preparar ajudes amb dotació
econòmica tant per a les empreses ja
existents com per a la creació de noves
empreses en diferents sectors, que
atraguen a nous emprenedors amb la
consegüent creació d’ocupació i foment
de la activitat econòmica, la qual cosa
permetrà que siga un municipi atractiu
per a viure (aquesta actuació està
relacionada amb el punt econòmic).

Una manera de retindre als habitants i
atraure a nous és el foment de
l’ocupació.

4.1.2.

Línia d’actuació: Ajudes econòmiques per a aquelles persones
que desitgen tindre fills.

Situació actual:

Materialització:

Tot i que l’índex de maternitat és
similar al comarcal i provincial,
continua
sent baix. Açò pot ser
conseqüència de les dificultats per a
mantindre un
xiquet,
la
qual
cosa influeix directament en el número
d’habitants.

Una forma de revertir aquesta situació
és
amb
la
dotació
d’ajudes
econòmiques per a aquelles persones
que desitgen tindre fills a Alcàntera de
Xúquer, per exemple un xec bebé.
L'ajuda econòmica pot propiciar la
decisió de mantindre's en el municipi
quan es tenen fills.

Segons les dades vistes, a Alcàntera de
Xúquer hi ha 17,7 xiquets per cada 100
habitants, mentre que a La Ribera Alta
hi ha 16,2 per cada 100
habitants i
a València 18,3.
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5. Objectiu: Promoure i fomentar un millor estil de vida en la
població.
5.1.

5.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Objectiu específic: Dotar de les eines i coneiximents necessaris
per a una major qualitat de vida.
Línia d’actuació: Organitzar i promoure activitats orientades
al benestar de la tercera edat.

Situació actual:

Materialització:

D'acord amb l'anàlisi demogràfica
d'Alcàntera de Xúquer, observem que la
seua població està molt envellida. Des
del 2010, l’Índex d’Envelliment ha
augmentat de 153,3 punts a 156,7. A
més, comparant-ho amb la comarca
(250,6) i la província (122,5), la
situació és encara més preocupant.

A causa de l'alt envelliment, és
necessari promoure un estil de vida
saludable entre aquest sector de la
població per a aconseguir el benestar
de les persones majors del municipi.
Per a això es planteja l'organització i
implementació d'activitats i tallers
específics (gimnàstica, manteniment
físic, entrenament mental, escriptura
creativa, excursions, activitats en
grup…) orientats a aquest sector de la
població.

5.1.2.

Línia d’actuació: Xarrades de prevenció sobre el consum
d'alcohol, tabac i drogues entre la població jove.

Situació actual:

Materialització:

Segons l'Informe de 2020 relatiu a
l'alcohol, tabac i drogues il·legals a
Espanya, elaborat per l'Observatori
Espanyol de les Drogues i les
Addiccions (OEDA) i la Delegació del
Govern per al Pla Nacional sobre
Drogues (DGPNSD), l'edat amb la qual
comença el consum de les substàncies
amb una major prevalença (alcohol i
tabac) de mitjana ronda els 14 anys,
mentre que l'edat d'inici de consum
dels hipnosedants (amb o sense
recepta) és de 14,3 anys, seguit per la
droga il·legal més prevalent, el
cànnabis, amb una edat de 15 anys
aproximadament.

Per aquest motiu, ja que es tracta d'un
consum en edats molt primerenques
amb un component social i educacional
molt marcat, es proposa intensificar les
campanyes
de
conscienciació
i
sensibilització
sobre
l'ús
i
les
conseqüències que deriven del consum
d'aquestes substàncies, mitjançant el
desenvolupament de tallers dirigits a la
població amb edats compreses entre
els 13 i 18 anys.
D'aquesta manera, es proporcionarà
informació detallada als joves sobre les
substàncies i quins són els seus efectes
físics, psicològics, socials, familiars,
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Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Així mateix, els estudiants que han
consumit cocaïna (pols i/o base) en
alguna ocasió, estableixen el primer
consum als 15,2 anys, seguit per
l'èxtasi
amb
15,4
anys,
les
amfetamines
15,4
anys
i
els
al·lucinògens amb 15,2 anys.

laborals i legals.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR
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6. Objectiu: Construir
inclusiva.
6.1.

6.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

una societat

solidària,

igualitària i

Objectiu específic: Facilitar la integració, amigable i inclusiva
dels nous residents de la població.
Línia d’actuació: Recepció, acolliment i acompanyament als
nous residents per a informar-los sobre els serveis, recursos i
activitats del municipi.

Situació actual:

Materialització:

El 94% de la població a Alcàntera de
Xúquer és d'origen espanyol. No
obstant això, una part considerable
procedeix de fora del municipi (dins de
la mateixa comunitat autònoma), i en
menor mesura, de fora de la Comunitat
Valenciana. A més, també hi ha
persones estrangeres que resideixen a
la localitat.

Per aquest motiu, plantegem la creació
d'un
Comité
de
benvinguda,
l'elaboració d'un “Saluda” i un dossier
informatiu d'acolliment que permeta
integrar i dotar de la informació
necessària a qualsevol nou resident.

6.1.2.

D'aquesta manera, el municipi i la
població d'Alcàntera de Xúquer mostra
un
major
grau
d'hospitalitat
i
proximitat proporcionant informació
d'interés (serveis, transport, números
d'interés, turisme, Ajuntament…) que
faciliten
l'acolliment
i
integració
d'aquests.

Línia d’actuació: Creació de grups d'ensenyament del castellà
i valencià per a aquells nous residents procedents de països
de
parla
no
hispana
o
procedents
d’altres
comunitats/comarques on no es parle valencià.

Situació actual:

Materialització:

Si bé el col·lectiu de persones de fora
de la Comunitat Valenciana és menys
nombrós que el de persones nascudes a
la Comunitat, hi ha un percentatge
important de persones nascudes fora
d’aquesta
(altres
comunitats
autònomes i a l’estranger).

Creació de grups d'ensenyament de
castellà i valencià per a aquelles
persones que desconeguen l'idioma (o
idiomes)
o
tinguen
dificultats.
D'aquesta
manera
la
integració
d'aquestes persones serà molt més
senzilla.
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6.1.3.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Realització de jornades culturals.

Situació actual:

Materialització:

Com ja hem dit anteriorment, al
municipi d’Alcàntera de Xúquer hi ha un
percentatge de persones nascudes fora
de la Comunitat Valenciana.

Per
tal
d’aconseguir
una
plena
integració d’aquests habitants, es
proposa la realització d’unes jornades
culturals per a que els veïns i veïnes
del municipi es puguen conéixer, així
com conéixer els seus orígens.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

6.2.

6.2.1.

Objectiu específic: Conscienciació i sensibilització sobre les
diferents formes de discriminació i desigualtat.
Línia d’actuació: Desenvolupar campanyes i tallers de
sensibilització.

Situació actual:

Materialització:

El racisme, el masclisme, l'homofòbia i
qualsevol tipus de discriminació que
atempten contra qualsevol persona,
són problemes que existeixen en major
o menor mesura en la nostra societat.

Per aquest motiu, es planteja el
desenvolupament d'activitats com ara
xarrades, tallers, debats o campanyes
que permeten reflexionar, conscienciar
i informar sobre cadascuna de les
formes de discriminació i desigualtat
que es donen en la nostra societat,
posant l'accent principalment en la
importància d'identificar i abordar
qualsevol d'aquestes actituds i aportar
informació
sobre
els
recursos
disponibles d'assistència a víctimes per
discriminació
(racial,
religiosa,
orientació sexual, gènere…).

De fet, l'Ajuntament d'Alcàntera de
Xúquer participa en diferents plans com
el Pla d'Igualtat Municipal.
No obstant això, és important que des
de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
es faça front a qualsevol mena de
discriminació i desigualtat.
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7. Objectiu: Enfortir les institucions municipals fent-les més
responsables, transparents i participatives.
7.1.

7.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Objectiu específic: Fomentar la
processos de preses de decisions.

participació

ciutadana

en

Línia d’actuació: Facilitar que la població d'Alcàntera de
Xúquer siga partícip en els processos institucionals de
planificació, gestió i decisió municipal.

Situació actual:

Materialització:

Existeixen diverses associacions –
Jubilats i Pensionistes d’Alcàntera de
Xúquer, Coral “Arpa d’Or”, Club de
Coloms “La Unión”, etc.- que formen el
teixit associatiu de la localitat.

Creació d'un Consell de veïns i impulsar
el Pla de Participació Ciutadana de
l'Ajuntament.

No obstant això, és necessària una
major implicació i cohesió entre els
ciutadans per a així promoure la seua
implicació en la vida pública, acostantlos als processos de presa de decisions.

7.1.2.

Línia d’actuació: Publicitar els processos participatius com el
PUAM mitjançant xarxes socials, cartells publicitaris, etc.

Situació actual:

Materialització:

El PUAM i altres programes municipals
pretenen fer partícips als ciutadans
d'Alcàntera de Xúquer de la presa de
decisions en els processos municipals.

Una manera de poder arribar als
ciutadans per a aconseguir aquest
objectiu és la difusió i publicitat
d'aquests processos participatius. Per a
això, es proposa la publicitat en xarxes
socials, cartells
publicitaris, anuncis
ràdios locals, etc.

en

periòdics

i
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7.1.3.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Millorar el portal de transparència de la
pàgina web de l’Ajuntament.

Situació actual:

Materialització:

El portal de transparència de la pàgina
web de l’Ajuntament presenta algunes
errades. Açò pot portar a confusió entre
la ciutadania i suposa un obstacle per a
la transparència pública del municipi.

Fer una revisió de les possibles errades
i corregir-les.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR
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8. Objectiu: Augmentar la població infantil i juvenil.
8.1.

8.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Objectiu específic: Construir un institut de secundària al
municipi.
Línia d’actuació: Demanar ajudes públiques a la Conselleria
d'Educació i a la Diputació de València, així com pressionar
per a aconseguir aquest objectiu.

Situació actual:

Materialització:

La població infantil i juvenil a Alcàntera
de Xúquer representa tan sols el
12,98% de la població total. A més, la
xifra és inferior a la comarcal
(15,06%). Un motiu d’açò pot ser la
falta de recursos per a l'educació dels
xiquets, ja que només hi ha un col·legi
en el municipi d'infantil i primària i una
guarderia mentre que els alumnes de
secundària han de desplaçar-se a altres
municipis, la qual cosa implica un
desavantatge
per
als
xiquets
d'Alcàntera de Xúquer.

Atés que l'Ajuntament d'Alcàntera de
Xúquer
no
té competències
en
educació, es proposa la demanda
d'ajudes públiques a la Conselleria
d'Educació i a la Diputació de València,
així com la pressió a aquestes entitats
públiques per a la consecució de la
construcció d'un IES al municipi.

8.2.

8.2.1.

Objectiu específic: Implementar polítiques públiques d’habitatge
per a joves.
Línia d’actuació: Oferir ajudes a joves per a repoblar zones
rurals.

Situació actual:

Materialització:

Com ja hem comentat, la reducció de
població és un problema que afecta al
municipi d’Alcàntera de Xúquer. A més,
els efectius poblacionals entre 20 i 30
són poc nombrosos.

Per aquest motiu, es proposa la creació
de polítiques públiques destinades a la
dotació econòmica per a joves que
decidisquen
independitzar-se
a
Alcàntera de Xúquer.

193

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 193 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

9. Objectiu: Reduir la taxa de dependència de la població major
de 64 anys.
9.1.

Objectiu específic: Atraure més persones potencialment actives
al municipi.

9.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Promoure la creació de llocs de treballs al
municipi (relacionat amb el següent eix).

Situació actual:

Materialització:

Com ja hem vist i comentat diverses
vegades, la taxa de dependència de la
població major de 64 anys d’Alcàntera
de Xúquer és molt alta. De fet, aquesta
se situa en 34 punts, molt superior a La
Ribera Alta (28,9 punts) i la província
de València (29,3 punts). Aquesta
situació
afavoreix
al
preocupant
envelliment de la població al municipi.

Per revertir aquesta situació, es
proposa la creació de llocs de treballs
al municipi.

10. Objectiu: Promoure la cultura del municipi i el Raspall.
10.1. Objectiu específic: Donar a conéixer la cultura del Raspall entre
els ciutadans d’Alcàntera de Xúquer.
10.1.1.

Línia d’actuació: Promoure la cultura del Raspall.

Situació actual:

Materialització:

La Cultura del Raspall es troba en perill
de desaparéixer al municipi d’Alcàntera
de Xúquer. Aquesta forma part de la
cultura del poble, la qual cal mantenirla i promocionar-la.

Per combatre la pèrdua de la cultura
del Raspall, es proposa la creació de
polítiques de foment del Raspall, així
com jornades culturals i esportives que
permeten apropar als ciutadans de la
Comunitat al municipi i conéixer aquest
esport.
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11. Objectiu: Adaptar
tecnologies.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

a

tots

el

ciutadans

a

les

noves

11.1. Objectiu específic: Aconseguir que tots els ciutadans tinguen
accés a Internet i xarxes socials.
11.1.1.

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Instal·lació de wifi municipal.

Situació actual:

Materialització:

L’actualitat està marcada per la irrupció
del món digital i les xarxes socials.
L’internet forma part de les nostres
vides i s’ha convertit en una eina
indispensable
per
al
nostre
desenvolupament com a éssers socials.
No obstant, no tothom pot accedir a
Internet
per
qüestions
socioeconòmiques.

Per això, es proposa la implementació
d’un wifi municipal, accessible per a
tots els habitants del municipi.
D’aquesta manera, la bretxa digital es
reduirà i permetrà la integració de tots
els ciutadans a les noves tecnologies.

11.1.2.

Línia d’actuació: Formació a les persones majors sobre l’ús
d’Internet i xarxes socials.

Situació actual:

Materialització:

Per a les persones majors, l’accés a les
noves tecnologies tendeix a significar
un problema ja que aquest sector
poblacional desconeix sovint com
s’utilitza.

Per solucionar el problema i d’aquesta
manera integrar als majors en el món
digital, es planteja la formació d’ús de
les TIC (Tecnologies de la Informació i
la Comunicació) i xarxes socials per a
persones majors.

195

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 195 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

3. Eix de promoció econòmica
12. Objectiu: Impulsar el desenvolupament econòmic municipal.
12.1. Objectiu específic: Donar suport al teixit empresarial local.
12.1.1.

Línia d’actuació: Promocionar el comerç i el consum de
productes d'establiments de proximitat.

Situació actual:

Materialització:

A Alcàntera de Xúquer, el sector serveis
i el sector agrícola ocupen la major
proporció d’empreses registrades al
municipi i la major part de contractes
laborals. De fet, de les 68 empreses
registrades en la localitat, 19 pertanyen
al sector serveis, i tot i que no hi ha
dades al respecte del total d’empreses
agrícoles,
amb
dós
sectors
proporcionen respectivament 260 i 241
contractes laborals al municipi. Pel que,
en aquest sentit, constitueixen un
important teixit econòmic per a la
població.

Desenvolupar campanyes permanents
de suport al sector comercial, de
serveis locals i agrícola així com de
suport al consum de productes del
municipi
i
en
establiments
de
proximitat.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

12.1.2.

Línia d’actuació: Donar ajudes als agricultors del municipi.

Situació actual:

Materialització:

Com hem comentat, el sector agrícola
és un dels més importants al municipi.
Hui dia, amb la globalització, molts
agricultors troben dificultats per a
donar eixida als seus productes i
competir amb els preus dels productes
d’altres països, la qual cosa els
precaritza i sovint fa que perden els
seus treballs.

Una manera d’aturar aquesta situació
és oferint als agricultors del municipi
ajudes per a poder competir amb els
preus estrangers.
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13. Objectiu: Previndre la desigualtat econòmica dels joves
deguda a la desocupació.
13.1. Objectiu específic: Augmentar la contractació juvenil mitjançant
processos de millora.
13.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Informar i oferir llocs laborals disponibles
entre la població juvenil.

Situació actual:

Materialització:

Com que la població d'Alcàntera de
Xúquer tendeix a un progressiu
envelliment, la recuperació i atracció de
gent jove al municipi és crucial per a
revertir el creixement vegetatiu de la
localitat.

Crear una oficina d'informació i
sol·licitud i gestió dels Programes
d'Ocupació Pública del Servei Valencià
d'Ocupació – LABORA, així com el Pla
d'Ús de la Diputació (EMCORD,
EMCORP,
EMERGEIX,
EMPUJU,
EMCUJU, ECOVID).

13.1.2.

Línia d’actuació: Donar
emprenguen al municipi.

ajudes

als

joves

per

a

que

Situació actual:

Materialització:

Com ja hem dit, l’atracció de gent jove
al municipi és crucial per revertir la
situació d’envelliment.

Altra manera d’atraure a la joventut és
mitjançant
la
creació
d’ajudes
públiques per a la innovació i
l’emprenedoria juvenil.
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14. Objectiu: Reduir la taxa de temporalitat.
14.1. Objectiu específic: Promocionar ocupacions de caràcter indefinit.
14.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Crear empreses municipals per a oferir
treball als habitants d'Alcàntera de Xúquer.

Situació actual:

Materialització:

La major part d'ocupacions a Alcàntera
de Xúquer són de caràcter temporal.
Aquesta temporalitat tendeix a implicar
precarietat i inestabilitat laboral.

Una manera de fomentar els contractes
indefinits és mitjançant la creació
d'empreses municipals. Es proposa la
creació d'aquest tipus d'empreses que
proporcionen estabilitat als habitants
del municipi, alhora que es proporciona
serveis i recursos per al municipi.

14.1.2.

Línia d’actuació: Oferir ajudes públiques a les empreses del
municipi per a fomentar els contractes indefinits.

Situació actual:

Materialització:

Un motiu pel qual les empreses
recorren a la temporalitat és la
dificultat econòmica que suposa per a
algunes empreses el manteniment dels
seus treballadors.

Dotació d'ajudes públiques per a
aquelles empreses que ho requerisquen
per a poder mantindre de manera
indefinida als seus treballadors.
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Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

4. Eix mediambiental
15. Objectiu: Fomentar la gestió sostenible de l’agricultura.
15.1. Objectiu específic: Incentivar la diversitat de cultius per
augmentar la resiliència.
15.1.1.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Línia d’actuació: Incrementar
emprades als cultius.

la

diversitat

de

llavors

Situació actual:

Materialització:

Des de fa molts anys, a Alcàntera de
Xúquer s’ha cultivat principalment
cítrics, on destaquen els tarongers. Al
2019, els crítics representaven el
77,4% i els fruiters el 20,4%, mentre
que les hortalisses només un 2,3%. Per
tant, al municipi no hi ha varietat
d’espècies cultivades, ja que només són
dos grups de cultius més abundants.

Formar als agricultors sobre la
importància d’augmentar la diversitat
de les llavors per a una major
resiliència del medi amb el cultiu
d’altres espècies demandades.

15.1.2.

Línia d’actuació: Promoure la compra de productes locals.

Situació actual:

Materialització:

Als municipis com Alcàntera de Xúquer,
la compra dels productes locals és molt
comú. Tanmateix, molts productes dels
comerços venen d’altres localitats,
inclús d’altres comarques. Tampoc s’ha
incentivat la compra directa del
consumidor a l’agricultor.

Promocionar al mercat els productes
locals i que aquest, també estiga els
caps de setmana per atraure a més
població. A més, realitzar campanyes
d’informació als comerciants del poble
per a incentivar la venda dels producte
locals.
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16. Objectiu:
aqüífers.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

la

contaminació

per

nitrats

dels

16.1. Objectiu específic: Substituir l’ús de fertilitzants nitrogenats
artificials per altres tècniques d’origen biològic.
16.1.1.

FIRMADO POR

Disminuir

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Promoure
fertilitzants tradicionals.

alternatives

biològiques

als

Situació actual:

Materialització:

Els fertilitzant emprats a l’agricultura de
la Comunitat Valenciana estan formats
per nitrats. Això és a causa que el
nitrogen
constitueix
un
element
essencial
per
al
creixement
i
desenvolupament de les plantes, pel
que a l’hora d’utilitzar-ho als cultius,
produeix un major rendiment i unes
millors condicions de les plantes.

L’Ajuntament deu informar sobre els
beneficis dels fertilitzants orgànics o
sense nitrats mitjançant campanyes.
També es pot incentivar als agricultors
per mitjà d’ajudes econòmiques o
subvencions per a facilitar la seua
compra.

Un dels problemes d’aquests fertilitzats
és que normalment s’utilitzen en excés
perquè així s'assegura l'absorció de les
quantitats necessàries per part del
vegetal. Això pot causar que la part no
absorbida s’infiltre pel sòl i acabe
contaminant els aqüífers. També causa
desequilibris a l’ecosistema i en el cas
de fer ús per al consum humà, els
nitrats poden provocar problemes de la
salut en cas que les aigües no siguen
tractades.
A Alcàntera de Xúquer, els aqüífers
estan classificats com vulnerables als
nitrats, no obstant, encara no s’han
realitzat actuacions per evitar aquest
problema.
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17. Objectiu: Potenciar l’educació ambiental.
17.1. Objectiu específic: Conscienciar sobre el canvi climàtic i la
sostenibilitat.
17.1.1.
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Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Realitzar jornades sobre el canvi climàtic i
els seus impactes a nivell local.

Situació actual:

Materialització:

A Alcàntera de Xúquer no es realitza
cap tipus d’activitat que informe i
eduque sobre el canvi climàtic, així com
les possibles conseqüències que pot
tindre al municipi.

L’Ajuntament haurà d’oferir jornades
de conscienciació ambiental enfocades
al canvi climàtic i sostenibilitat,
destinades a totes les edats.

17.2. Objectiu específic: Informar
desperdicis dels aliments.
17.2.1.

sobre

l’impacte

negatiu

dels

Línia d’actuació: Realitzar jornades informatives sobre les
conseqüències dels desperdicis d’aliments.

Situació actual:

Materialització:

Tant a nivell mundial com a nivell local,
els desperdicis d’aliments suposen una
gran problemàtica. Cada vegada aquest
problema s’incrementa, sobretot a
l’hostaleria, però també als comerços i
a les llars, i pot deure’s a la falta
d’informació i conscienciació.

L’Ajuntament realitzarà jornades de
manera que la informació arribe com a
mínim a un persona per família o
persones de convivència, així com als
propietaris dels comerços i persones
dedicades a l’hostaleria.
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18. Objectiu: Control de qualitat
d’Aclàntera de Xúquer.
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atmosfèrica

del municipi

18.1. Objectiu específic: Instal·lar una estació de control de qualitat
del aire en el municipi d’Alcàntera de Xúquer.
18.1.1.

FIRMADO POR

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Línia d’actuació: Escollir una zona apta per a la instal•lació
de l’estació dins del municipi.

Situació actual:

Materialització:

Per saber la qualitat de l’aire del
municipi, les dades s’obtenen de
l’estació ubicada al municipi d’Alzira, ja
que Alcàntera de Xúquer es troba en la
seua zona d’influència. Com que
aquesta estació no es troba al propi
municipi, les dades obtingudes poden
no ser representatives per a Alcàntera
de Xúquer.

Instal·lar l’estació sobre la qualitat de
l’aire en una zona adequada dins del
propi terme municipal de forma que les
dades
obtingudes
siguen
representatives del municipi.
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5. Eix cultural i turístic
19. Objectiu: Potenciar la cultura, la història i les tradicions
d’Alcàntera de Xúquer.
19.1. Objectiu específic:
gastronomia.
19.1.1.
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Promocionar

els

jocs

populars

i

la

Línia d’actuació: Impulsar la cultura pel Raspall.

Situació actual:

Materialització:

La pilota valenciana és un esport típic
dels valencians en el qual podem
distingir diferents modalitats, tal com
distingeix la Federació de Pilota
Valenciana, on es troba el Raspall, una
modalitat que es practica normalment
en el sud del riu Xúquer.

Amb la finalitat de mantindre viva la
història, la tradició i els jocs populars,
com és la modalitat del Raspall de la
pilota valenciana, proposem organitzar
diferents esdeveniments i jornades
esportives
amb
la
finalitat
d'incrementar l'interés dels ciutadans
per aquest esport.

19.1.2.

Línia d’actuació: Incrementació del nombre d’esdeveniments
gastronòmics anuals.

Situació actual:

Materialització:

La gastronomia, com he vist durant el
Pla, és una eina molt important pel qual
es mostra la cultura i les tradicions d'un
poble.

Per aquest motiu, amb la finalitat de
posar en valor els productes autòctons,
les receptes tradicionals i el gran
patrimoni immaterial que suposa la
gastronomia riberenca, proposem el
disseny d'un calendari d'esdeveniments
gastronòmics que es repartiran al llarg
de l'any.

A més, és dinamitzador de la demanda
turística, així com un atractiu turístic
pel qual cada vegada més turistes se
senten atrets.

D'aquesta
manera,
a
més
de
promocionar la gastronomia local i de
dinamitzar la localitat, contribuïm a
conscienciar sobre la importància del
consum d'aliments de temporada.
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20. Objectiu: Incrementar el nombre
jornades de cultura, oci i esport.
20.1. Objectiu específic:
esdeveniments.
20.1.1.
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Aportar

d’esdeveniments

informació

i

promocionar

i

els

Línia d’actuació: Creació d’una agenda anual d’esdeveniments
culturals, d’oci i esportius.

Situació actual:

Materialització:

Alcàntera de Xúquer recull anualment
nombrosos esdeveniments culturals,
esportius i d'oci on els veïns i veïnes
poden participar i gaudir de cadascun
d'ells.

Per això, proposem la identificació,
estructuració i disseny d'una agenda
anual que tinga com a finalitat informar
i recollir tots els esdeveniments,
actuacions i jornades que tindran lloc
cada any en el municipi. D'aquesta
manera,
aconseguim
mantindre
informada a la ciutadania i a nous veïns
del poble integrant-los en tots els
esdeveniments.
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21. Objectiu: Potenciar la presència d’Alcàntera de Xúquer en
els mitjans digitals.
21.1. Objectiu específic: Publicar informació d’interés en les principals
xarxes socials.
21.1.1.
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Línia d’actuació: Desenvolupar un calendari mensual de
contingut en les xarxes socials.

Situació actual:

Materialització:

Les xarxes socials són cada vegada
més importants a l'hora d'aportar
informació sobre un destí, perquè a
través d'elles els usuaris poden
conéixer per endavant quins llocs
poden
visitar,
quins
són
els
esdeveniments que es desenvoluparan
durant la data de la seua visita, la
gastronomia
típica,
així
com
recomanacions
i
curiositats
del
municipi, on allotjar-se, etc.

Per a això, plantegem identificar,
estructurar i organitzar un calendari de
continguts que servirà de guia i control
a l'hora de realitzar publicacions en les
xarxes socials, principalment Facebook
i Instagram.
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Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN ELS QUE INTERVENEN ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Objectius generals
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

1

2

3

4

Objectius de desenvolupament sostenible
5
6
7
8
9
10 11 12 13

14

15

16

17

Potenciar un entorn més
sostenible,
amb
menor
contaminació i autònom en la
gestió
energètica
i
dels
residus.
Projecció d'espais urbans de
qualitat, inclusius i eficients
sobre
la
base
de
les
necessitats i oportunitats del
municipi.
Gestionar
un
entorn
patrimonial sostenible amb
activitats culturals i d'oci
sanes per a la població
d'Alcàntera de Xúquer.
Frenar la despoblació.
Promoure i fomentar un
millor estil de vida en la
població.
Construir
una
societat
solidària,
igualitària
i
inclusiva.
Enfortir
les
institucions
municipals
fent-les
més
responsables, transparents i
participatives.
Augmentar
la
població
infantil i juvenil.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer

Reduir
la
taxa
de
deoendència de la població
major de 64 anys.
Promoure la cultura del
municipi i el Raspall.
Adaptar a tots el ciutadans a
les noves tecnologies.
Impulsar el desenvolupament
econòmic municipal.
Previndre
la
desigualtat
econòmica dels joves deguda
a la desocupació.
Reduir
la
taxa
de
temporalitat.
Fomentar la gestió sostenible
de l’agricultura.
Disminuir la contaminació
per nitrats dels aqüífers.
Potenciar
l’educació
ambiental.
Controlar
la
qualitat
atmosfèrica
del
municipi
d’Alcàntera de Xúquer.
Potenciar
la
cultura,
la
història
i
les
tradicions
d’Alcàntera de Xúquer.
Incrementar
el
nombre
d’esdeveniments
gastronòmics anuals.
Potenciar
la
presencia
d’Alcàntera de Xúquer en els
mitjans digitals.
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Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Activitat 2. Establiment de prioritats per a la ciutadania
Com hem vist amb anterioritat, en realitzar per a Alcàntera de Xúquer el Pla
Urbà d'Actuació Municipal, a la fase d'anàlisi i diagnòstic s'ha incorporat de
manera significativa processos i mecanismes de participació, tan en l’àmbit
intern (membres del Consistori) com en l’àmbit extern (agents socials
municipals), els resultats dels quals es van analitzar i es van incorporar com
a part de la fase primera de treball, és a dir, de l'anàlisi i diagnòstic de
situació municipal.
Efectivament, durant la realització de l'anàlisi d’Alcàntera de Xúquer i en
l'elaboració del seu corresponent diagnòstic, es va dissenyar un primer
estudi prospectiu per a conéixer de cada eix d'anàlisi (urbanístic,
demogràfic i social, promoció econòmica, mediambiental i cultural i turístic)
la visió i la perspectiva dels agents socials del municipi. Amb aquesta
prospecció, tractem d'identificar problemàtiques específiques i recaptar
l'opinió general de la població d’Alcàntera de Xúquer sobre les qüestions
municipals més significatives i conéixer les seues expectatives de futur.
El resultat del primer procés participatiu de
a l'informe final d’aquesta i es va utilitzar,
informació analítica obtinguda, per a la
(metodologia tècnica que s'utilitza en
identificar les febleses, les amenaçades, les
territori, una organització, etc.).

la primera fase es va incorporar
al costat de la resta de dades i
realització d'una anàlisi DAFO
planificació estratègica per a
fortaleses i les oportunitats d'un

L'anàlisi DAFO és en realitat l'aplicació d'una manera d'estructurar
estratègicament el pensament analític, és a dir, una aproximació
sistemàtica a una realitat concreta mitjançant una perspectiva interna
(identificar les seues febleses i les seues fortaleses) i una perspectiva
externa (identificar les seues amenaces i les seues oportunitats). Aquest
enfocament incorpora a l'anàlisi estratègica una profunditat major i un
abast més complet.
En qualsevol cas, una vegada realitzada aquesta anàlisi DAFO, la
metodologia prevista és tornar a generar en l’àmbit municipal un altre espai
participatiu en el qual les parts interessades (població, agents socials
municipals, personal tècnic municipal) tingueren accés, conegueren,
pogueren valorar i aportar suggeriments sobre la realitat municipal
plasmada en el DAFO d’Alcàntera de Xúquer. Considerant la situació
provocada per la pandèmia generada pel COVID-19, es va optar per
realitzar aquesta fase de validació dels resultats de l'anàlisi DAFO
d’Alcàntera de Xúquer mitjançant una segona enquesta.
D'aquesta manera, es va remetre un nou qüestionari online a les
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associacions del municipi, en el qual es plasmaven com a ítems cadascun
dels factors identificats en el DAFO, i es demanava per a cadascun
d'aquests que els participants mostraren el seu nivell d'acord amb cada
factor (en una escala de l'1 al 5, on un era “molt poc d'acord” i 5 era “molt
d'acord”).
El resultat d'aquest procés participatiu de validació dels factors identificats
en el DAFO es presenta a continuació, segons els diferents criteris d'anàlisi
(febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats).
1. Les febleses d’Alcàntera de Xúquer
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Les febleses (o punts febles) són els aspectes negatius interns del municipi
i sobre els quals hi ha marge de millora, és a dir, possibilitat d'intervindre
per a millorar la situació. Des del punt de vista de la planificació estratègica,
les febleses són línies d'actuació interna sobre les quals cal intervindre per a
aconseguir processos endògens de desenvolupament.
Respecte a les potencials febleses, els resultats obtinguts després de
consultar a la ciutadania d’Alcàntera de Xúquer són els que es mostren als
següents gràfics, on s'ordenen segons la puntuació mitjana obtinguda (de
major acord a menor). S’ha dividit en dos gràfics per la quantitat de
variables en aquest apartat i facilitar la lectura.
Tanmateix, podem observar que l’ítem amb un major grau d’acord és “el
creixement vegetatiu del municipi és decreixent”, amb 4,77 punts de
mitjana. És a dir, una part important dels enquestats està d’acord amb
aquesta afirmació.
En segon lloc, tenim d’una banda la variable “decreixement dels índex de
maternitat entre 2010 i 2020”, amb la qual també concorda un nombre
ampli de participants, ja que rep una puntuació de 4,69 punts, de la
mateixa manera que amb l’afirmació del “progressiu envelliment
poblacional”, amb un altre 4,69. És a dir, les persones participants perceben
aquest envelliment de la població.
Del costat contrari, veiem que l’ítem amb el qual hi ha més persones
d’acord és la “poca promoció dels jocs tradicionals com la pilota valenciana”,
que només suma un total de 2,08 punts. Seguidament, veiem que
“l’absència d’una estació de control sobre el propi municipi” no genera ni
d’acord ni desacord, ja que obté 3,23 punts.
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Gràfic 80: Febleses detectades a Alcàntera de Xúquer

El creixement vegetatiu del municipi és
decreixent

4,77

Decreixement dels índexs de maternitat entre
2010 i 2020

4,69

Progressiu envelliment poblacional

4,69
4,62

Absència d'oferta d'establiments d'allotjament
Feble promoció de la gastronomia tradicional
local
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4,46

Disminució d'efectius poblacionals de les
generacions joves, la qual cosa augmenta les
possibilitats de trobar dificultats laborals

4,38

Disminució de la població menor de 19 anys

4,31

Baixa retenció de professionals del sector turístic

4,31

Informació turística en la pàgina web de difícil
localització

4,23

Vulnerabilitat alta d’aqüífers en la majoria del
terme municipal, principalment per nitrats

4,15

Disminució de la població entre 2010 i 2020

4,15

Vulnerabilitat alta d’aqüífers en la majoria del
terme municipal, principalment per nitrats

4,15

1, Molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
Elaboració pròpia.

210

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 210 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Gràfic 81: Febleses detectades a Alcàntera de Xúquer

Disminució de contractes laborals tant d’homes
com de dones al municipi

4,08

Poca diversitat de espècies cultivades

4,00

Taxa de temporalitat dels contractes laborals alta
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4,00

Poc ús de les xarxes socials per a promocionar el
municipi

4,00

Índex d'Envelliment alt, molt superior a la
comarca i la província

4,00

Majoria del municipi classificat com àrees a
millorar en quant a recàrrega d’aqüífers

3,69

Saldo migratori de persones de fora de la
Comunitat Valenciana negatiu

3,54

Poca massa forestal

3,31

Perill d’inundació en gran part del municipi

3,31

Absència d’una estació de control sobre la
contaminació atmosfèrica en el propi municipi

3,23

Poca promoció dels jocs tradicionals com la pilota
valenciana

2,08

1, Molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
Elaboració pròpia.

2. Les fortaleses d’Alcàntera de Xúquer
Les fortaleses són els aspectes positius interns del municipi que poden ser
potenciats o utilitzats per a obtindre millors resultats o obtindre avantatges
nous.
Els resultats obtinguts després de consultar a la ciutadania d’Alcàntera de
Xúquer, es poden veure als gràfics següent, on s'ordenen segons la
puntuació mitjana obtinguda (de major acord a menor). Com en l’apartat
anterior, s’ha dividit en dos gràfics per la quantitat de variables en aquest
apartat i facilitar la lectura.
Com podem veure al gràfic, la fortalesa detectada a Alcàntera de Xúquer
que presenta més grau d’acord és el “sol urbà poc expandit”, ja que arriba
als 4,46 punts de mitjana. Podem dir doncs, que en general els ciutadans
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estan d’acord en que el sol urbà està poc expandit i el consideren una
fortalesa. En segon lloc, veiem que els ciutadans estan d’acord amb que
tenir un ecomòbil gestionat pel Consorci Ribera i Valldigna és una fortalesa
ja que aquest ítem suma 4,38 punts de mitjana, junt a la “gran superfície
agrícola” amb altres 4,38 punts. Quant a la part inferior de la taula, veiem
que la variable que més desacord suscita és “la renda mitjana per unitat de
consum superior a la de la Comunitat Valenciana i la província de València”,
amb una mitjana de 2,54 punts. És a dir, en general els ciutadans estan en
desacord amb aquesta afirmació.
Gràfic 82. Les fortaleses d’Alcàntera de Xúquer
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Sòl urbà poc expandit

4,46

Hi ha ecomòbil gestionat pel Consorci Ribera i
Valldigna

4,38

Gran superfície agrícola

4,38

Bona qualitat de l’aire
Estació Depuradora d’Aigües Residuals amb
servici per a una població xicoteta
Fàcil accés mitjançant les principals vies de
connexió
Disposa de servicis de recollida de roba i residus
per la Mancomunitat
Espais verds i figures de protecció mediambiental
com el riu Xúquer
Paisatge típic de la Ribera de Xúquer
Programa de festes inclusives i en contra de la
violència de gènere
Té elaborat un Pla Local de Cremes (PLQ) i un Pla
Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals
Signant del Pacte d’Alcaldies
Existència de serveis socials municipals i
mancomunats
Ruta de Gran Recorregut “GR-237 Massís de
Caroig”
Pàgina web de l'Ajuntament en castellà i valencià
Clima agradable i atractiu per a la pràctica de
turisme d'interior
Esdeveniments culturals, esportius i d'oci com a
carreres, cinema d'estiu, jocs infantils,…
Un dels escuts més antics de la Comunitat
Valenciana
Proximitat amb localitats potencialment
turístiques

4,31
4,23
4,15
4,08
4,00
3,92
3,85
3,85
3,77
3,77
3,69
3,69
3,69
3,62
3,62
3,62

1, Molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
Elaboració pròpia.
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Gràfic 83. Les fortaleces d’Alcàntera de Xúquer
El 65,18% de la població pertany al col·lectiu en
edat de treballar

3,62

Zona productora de Kaki Persimon amb
denominació d'Origen Protegida Kaki Ribera del…

3,46

Presència de Béns de Rellevància Local

3,46

Disposa de contenidors per a les cinc fraccions de
residus: paper i cartó, envasos lleugers, vidre,…

3,46

Recollida de residus Porta a Porta

3,46

Preu de l’habitatge lleugerament inferior al
comarcal

3,46

Publicació d'una guia turística a la pàgina web de
l'Ajuntament

3,31

Manteniment del nombre d’empreses registrades
al municipi

3,23

Contractes laborals en agricultura alts,
alleugerant la dependència al sector serveis

3,15

El saldo migratori de persones procedents
d’Amèrica augmenta en comparació amb La…

3,15

El saldo migratori procedent d'altres municipis és
positiu

3,15

Curs mitjà i baix del Xúquer classificat com LIC i
ZEC

3,08

Història del municipi publicada en anglés i francés
a la pàgina web de l'Ajuntament

3,00

Lleugera recuperació de població entre 2019 i
2020

2,85

El percentatge de risc de pobresa i exclusió social
és menor en comparació amb València i…

2,69

Renda mitjana per unitat de consum superior a la
de la Comunitat Valenciana i província de…

2,54

1, Molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
Elaboració pròpia.

3. Les amenaces d’Alcàntera de Xúquer
Les amenaces es refereixen a les situacions adverses o negatives
procedents, o que tenen la seua causa a l'exterior del municipi (no depenen
d'ell), però tenen o poden tindre en el futur algun impacte negatiu en
aquest, per la qual cosa, cal analitzar si pot minimitzar-se aqueix impacte
negatiu.
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Els resultats obtinguts són observats al gràfic següent, on s'ordenen segons
la puntuació mitjana obtinguda (de major acord a menor).
Com podem apreciar al gràfic, veiem que les amenaces amb major grau
d’acord són, en primer lloc “l’ús de vehicles convencionals per al
desplaçament”, amb una puntuació mitjana de 4,38.
Seguidament, veiem que la “poca capacitat d’infraestructures turístiques”,
“l’increment de les taxes d’atur al sector servicis” i l’augment dels
contractes temporals enfront dels indefinits” reben totes tres 4,23 punts de
mitjana. Aquestes dades ens indiquen que els ciutadans d’Alcàntera de
Xúquer sí perceben aquests ítems com a potencials amenaces.
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D’altra banda, les amenaces detectades que menys grau d’acord reben són
la “predominança del turisme de sol i platja a la Ribera de Xúquer” i les
“destinacions turístiques amb similars característiques”, amb una valoració
mitjana de tres punts, és a dir, els ciutadans d’Alcàntera de Xúquer no
estan ni d’acord ni en desacord amb considerar aquests ítems com a
amenaces del municipi.
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Gràfic 84: Les amenaces d’Alcàntera de Xúquer

Ús de vehicles convencionals per al desplaçament

4,38

Poca capacitat d'infraestructures turístiques

4,23

Increment de les taxes d'atur al sector servicis

4,23

Augment dels contractes temporals enfront dels
indefinits

4,23

Conseqüències socioeconòmiques derivades de la
pandèmia mundial produïda per la COVID-19

4,15

Canvis en els hàbits de viatge dels turistes
(reserves tardanes a causa de la incertesa…

4,08

Proximitat a municipis i ciutats amb una major
oferta de serveis
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4,00

Pandèmia mundial sanitària produïda pel COVID19

3,92

Taxa de dependència infantil inferior a la comarcal
i provincial

3,85

Diferència de pensions entre homes i dones

3,77

Proximitat a localitats amb una àmplia oferta
turística i d'oci

3,69

Desigualtat econòmica de les dones

3,62

Poques fases en els processos de la EDAR

3,31

Predominança del turisme de sol i platja a la
Ribera de Xúquer

3,00

Destinacions turístiques amb similars
característiques

3,00

1, Molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer.
Elaboració pròpia.

4. Les oportunitats d’Alcàntera de Xúquer
Les oportunitats, són els factors externs al municipi que afavoreixen el seu
desenvolupament. Al següent gràfic es poden veure les oportunitats
detectades a l’anàlisi DAFO i consultades a la ciutadania.
Primerament, observem que l’ítem amb la major puntuació mitjana és la
“connexió amb l’Autovia del Mediterrani”, amb un 4,62. La gent, doncs,
considera aquest ítem com una oportunitat per al municipi. Seguidament
trobem la “proximitat a diferents espais naturals propis de la Ribera de
Xúquer” que obté un total de 4,31 punts de mitjana, així com la “proximitat
a grans nuclis urbans”, amb la mateixa puntuació. Les persones participants
veuen en aquestes variables oportunitats per al municipi d’Alcàntera de
Xúquer.
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Del costat contrari, veiem que els enquestats estan en general en desacord
amb que la “renda mitjana de les dones és notablement superior a la
comarca que a la província de València i de la Comunitat Valenciana”, amb
2,38 punts, seguida de “la taxa de creixement interanual es superior a la
provincial”, amb 2,54 punts de mitjana.
Gràfic 85: Les oportunitats d’Alcàntera de Xúquer

Connexió amb l'Autovia del Mediterrani
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4,62

Proximitat a diferents espais naturals propis de
la Ribera de Xúquer

4,31

Proximitat a grans nuclis urbans

4,31

Serveis de Mancomunitat

4,08

Nous projectes turístics, com la posada en valor
del món rural

3,85

La marca turística Riberaturisme

3,85

Major conscienciació sobre la importància de la
pràctica del turisme sostenible

3,69

Increment de la diversitat d’espècies cultivades

3,69

Instal·lació d’una estació de
qualitat del aire del municipi

3,69

Foment del transport públic

3,54

Realització de campanyes de conscienciació
mediambientals

3,38

Augment del teletreball

3,38

Augment dels habitants americans, africans i
asiàtics/oceànics/apàtrides

3,31

Augment de residents amb nacionalitat de països
americans

3,23

Promoció de l’agricultura ecològica

3,15

Proximitat a l'Aeroport de Manises i les principals
vies terrestres
Taxa de creixement interanual superior a la
provincial
Renda mitjana de les dones notablement
superior a la provincial i de la comunitat…

2,92
2,54
2,38

1, Molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) d’Alcàntera de Xúquer. Elaboració
pròpia.
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FASE IV. DESENVOLUPAMENT DEL PUAM I CONTROL
Activitat 1. Actuacions que cal desenvolupar
En aquest punt, ens trobem davant l'última fase d'elaboració del PUAM.
Després de l’anàlisi i diagnòstic del municipi d’Alcàntera de Xúquer, en el
qual s'han mostrat unes certes evidències, hem aconseguit identificar les
autèntiques necessitats i problemes que hui dia afecten el municipi.
Aquests problemes impedeixen una correcta consecució dels 17 ODS
establits en l'Agenda 2030. Per a aconseguir un avanç significatiu que ens
permeta situar-nos cada vegada més prop de la sostenibilitat és necessari
l'establiment d'objectius que ens permeten actuar en conseqüència, i
caminar cap a una mateixa direcció.
A l'hora de portar-ho a la pràctica, és necessari comptar amb una eina útil i
eficaç que ens indique com actuar en cada cas i com avaluar els canvis
produïts després de l'actuació. És per això que s'ha considerat que la millor
tècnica per a preparar el camí que s’ha de recórrer és disposar d'un quadre
de comandament. Aquest quadre de comandament indicarà com hem
d'actuar en cada cas, quina àrea de gestió ha de dur a terme els treballs
pertinents, com hem de mesurar els resultats, quin nivell de priorització té
cada actuació per a conéixer la urgència de la seua execució, etc.
Per tant, ens trobem davant una estratègia construïda per a aconseguir els
ODS que fins ara s’estaven descurant o que, pese haver començat amb els
treballs per a la seua consecució, no s'havien albirat els resultats esperats.
Amb l'ús d'aquesta eina, l'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer disposarà
d'informació real de la situació del municipi que hi atorga una major
capacitat de reacció davant les desviacions o un altre tipus de problemes. El
quadre de comandament marcarà desviacions d'objectius en l’àmbit global.
L'equip de govern d’Alcàntera de Xúquer serà l'encarregat d'utilitzar les
dades que proporciona el següent quadre de comandament, per a així poder
planificar les seues estratègies i dissenyar les tàctiques necessàries per a
aconseguir els objectius plantejats. Com que, després del pas del temps i
l'aplicació de l'estratègia marcada per aquesta eina, poden anar sorgint
noves necessitats o produint-se canvis en la realitat d’Alcàntera de Xúquer,
aquesta eina serà modificable per l'Ajuntament.

217

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 217 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027


Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Llistat d’indicadors:

1. Eix d’urbanisme
1. Indicadors dels objectius urbanístics
1.1.
Nombre de llicències d'obra tramitades.
1.2.
Evolució en l'obtenció de Certificats d'Eficiència Energètica.
1.3.
Nombre de persones informades.
1.4.
Nombre de persones assessorades.
1.5.
Nombre de llicències atorgades per a la instal·lació
d'energies renovables.
1.6.
Rendiment en els futurs Certificats Energètics.
1.7.
Redacció d'un pla estructural de corredors verds.
1.8.
Presentació del pla d'estructuració del verd urbà.
1.9.
Licitació i execució dels treballs proposats.
1.10.
Execució
de
les
obres
d'eliminació
de
barreres
arquitectòniques.
1.11.
Índex de satisfacció social en la percepció d'accessibilitat
urbana.
1.12.
Opinió social sobre la vivència urbana.
1.13.
Comptabilització de quilòmetres de camins adaptats com a
connectors paisatgístics.
1.14.
Licitació de l'execució dels treballs de planejament.
1.15.
Indicadors del propi PGE.
1.16.
Aprovació en el DOGV de l'eina de planejament urbà.
1.17.
Nombre
d'estudis
individualitzats
sobre
elements
patrimonials.
1.18.
Superfície de camins adaptats i sostenibles com a connectors
paisatgístics.
1.19.
Superfície destinada a ciclovías condicionades.

2. Eix demogràfic i social
2. Indicadors dels objectius demogràfics i socials
2.1.
Nombre d’ajudes atorgades.
2.2.
Nombre de noves ocupacions.
2.3.
Nombre de noves empreses.
2.4.
Nombre d’augment de naiximents.
2.5.
Nombre activitats realitzades.
2.6.
Nombre d’assistents a cada activitat.
2.7.
Nombre de xarrades i tallers impartits.
2.8.
Nombre de dossiers entregats.
2.9.
Nombre de beneficiats.
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2.10.
Nombre de grups creats.
2.11.
Nombre d’assistents a cada grup.
2.12.
Desenvolupament d’un sistema de gestió.
2.13.
Nombre d’escoles esportives.
2.14.
Nombre d’activitats, cursos i esdeveniments.
2.15.
Nombre
d’accions
realitzades
de
sensibilització,
conscienciació i prevenció.
2.16.
Nombre d’acciones posades en marxa.
2.17.
Nombre d’actuacions complides.
2.18.
Nombre de participants.
2.19.
Nombre anual de reunions amb veïns i veïnes i/o agents
socials.
2.20.
Nombre de publicacions en xarxes socials.
2.21.
Nombre d’interacions en xarxes socials.
2.22.
Nombre de publicacions en altres mitjans de comunicació.
2.23.
Nombre de cartells publicitaris establits.
2.24.
Correcció d’errades del portal.x
2.25.
Nombre de peticions a la Diputació de València i Conselleria
d’Educació.
2.26.
Nombre de nous residents joves.
2.27.
Nombre de llocs de treballs creats.
2.28.
Nombre de persones beneficiades dels nous llocs de treball.
2.29.
Nombre de persones coneixedores del Raspall i la cultura del
municipi.
2.30.
Nombre de persones que utilitzen wifi.
2.31.
Nombre de receptors instal·lats.
2.32.
Costitució de l’Oficina.
2.33.
Nombre de serveis anuals.

3. Eix de promoció econòmica
3. Indicadors dels objectius de promoció econòmica
3.1.
Realitzar campanyes de promoció de suport als comerços i
productes locals.
3.2.
Augment de la consumició de productes locals.
3.3.
Redacció del Pla.
3.4.
Publicació i difusió del Pla.
3.5.
Nombre de mesures adoptades.
3.6.
Nombre de persones ateses.
3.7.
Nombre d’intervencions realitzades.
3.8.
Nombre de persones beneficiades
dels programes
d’ocupació.
3.9.
Nombre d’ajudes donades.
3.10.
Nombre de noves empreses creades per joves.
3.11.
Nombre d’empreses creades.
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3.12.

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

Nombre de persones contractades.

4. Eix mediambiental

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

4. Indicadors dels objectius mediambientals
4.1.
Nombre d’assistents.
4.2.
Nombre de varietats cultivades.
4.3.
Quantitat d’oferta i demanda de productes locals.
4.4.
Nombre de sol·licituds de les ajudes.
4.5.
Nombre de sessions realitzades.
4.6.
Nombre de jornades realitzades.
4.7.
Quantitat (kg) de desperdicis recuperats.
4.8.
Aprovació de la zona de l’àrea d’instal·lació.
4.9.
Instal·lació de l’estació.

5. Eix cultural i turístic
5. Indicadors dels objectius culturals i turístics
5.1.
Nombre d'esdeveniments.
5.2.
Nombre d’assitents.
5.3.
Nombre de jornades esportives.
5.4.
Constitució calendari gastronòmic.
5.5.
Nombre d’establiments de restauració i alimentació
participants.
5.6.
Publicació de calendari gastronòmic.
5.7.
Nombre de nous esdeveniments culturals.
5.8.
Nombre de participants.
5.9.
Nombre de seguidors i/o fans de les xarxes socials.
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22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

6. Eix d’urbanisme
1. Objectiu general: Potenciar un entorn més sostenible, amb menor contaminació i autònom en la gestió energètica i
dels residus.
1.1.
1.1.1.

Objectiu específic: Minoritzar l'impacte mediambiental, energètic i dels residus.
Línia d’actuació: Fomentar la rehabilitació energètica dels edificis residencials i terciaris.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Àrea d’Urbanisme

Alta

1.2.
1.2.1.

Objectiu específic: Foment de l'ús d'energies renovables.
Línia d’actuació: Adquisició de noves fonts d'energia renovable per a l'ús del municipi.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14

1.5, 1.6

Àrea d’Urbanisme

Mitjana

1.3.
1.3.1.

Objectiu específic: Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic.
Línia d’actuació: Diagnòstic de la situació actual per a comptabilitzar lluminàries i equips necessaris per a la
substitució.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14

1.7

Àrea d’Urbanisme

Alta
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JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

2. Objectiu general: Projecció d'espais urbans de qualitat, inclusius i eficients sobre la base de les necessitats i
oportunitats del municipi.
2.1.

Objectiu específic: Introducció de la vegetació com un material urbà més a emprar en carrers i places.

2.1.1.

Línia d’actuació: Planejament d'una estructura verda urbana connectada amb l'entorn circumdant.
ODS

3, 5, 9, 11, 13
2.2.

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

1.8, 1.9, 1.10, 1.13

Àrea d’Urbanisme

Mitjana

Objectiu específic: Implementació de recorreguts urbans adaptats eliminant barreres arquitectòniques.

2.2.1.

Línia d’actuació: Projectes d'eliminació de barreres arquitectòniques.
ODS

3, 5, 9, 11, 13
2.3.

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

1.11, 1.12, 1.13

Àrea d’Urbanisme

Alta

Objectiu específic: Redacció d'un Pla General a l'ordre del dia amb les exigències de sostenibilitat social,
econòmica i mediambiental.

2.3.1.

Línia d’actuació: Tramitació d'un Pla General que s'adapte a les necessitats de creixement reals del municipi.
ODS

3, 5, 9, 11, 13

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

1.15, 11.6, 1.17

Àrea d’Urbanisme

Alta
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JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

3. Objectiu general: Gestionar un entorn patrimonial sostenible amb activitats culturals i d'oci sanes per a la població
d'Alcàntera de Xúquer.
3.1.

Objectiu específic: Actualització del recinte històric que atorgue protecció a vies i edificis que van donar origen a
la població.

3.1.1.

Línia d’actuació: Desenvolupament d'un catàleg de proteccions amb mesures específiques a adoptar en els
immobles.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

3, 5, 8, 9, 11

1.18

Àrea d’Urbanisme

Alta

3.2.

Objectiu específic: Projectar una xarxa estructurada de camins per als vianants i ciclovías segurs i respectuosos
al voltant dels camps de cultiu.

3.2.1.

Línia d’actuació: Millorar l'accés des del casc urbanitzat cap a l'espai agrícola com a zona de passeig i esplai.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

3, 5, 8, 9, 11

1.14, 1.19, 1.20

Àrea d’Urbanisme

Mitjana
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Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

7. Eix demogràfic i social
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

4. Objectiu general: Frenar la despoblació.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

Objectiu específic: Mantindre als habitants a Alcàntera de Xúquer i atraure nous habitants.
Línia d’actuació: Establir polítiques públiques d'ajudes econòmiques per a la promoció d'ocupació i empreses
en el municipi.
ODS

INDICADORS

3, 8, 9, 10

2.1, 2.2, 2.3

ÀREA DE GESTIÓ
Àrea responsable d’Economia i
Hisenda, i d’Agricultura, Medi
Ambient, Ocupació, Esports i
Participació Ciutadana

PRIORITZACIÓ
Alta

Línia d’actuació: Ajudes econòmiques per a aquelles persones que desitgen tindre fills.
ODS

INDICADORS

3, 8, 9, 10

2.1, 2.4

ÀREA DE GESTIÓ
Àrea responsable d’Economia i
Hisenda, i d’Agricultura, Medi
Ambient, Ocupació, Esports i
Participació Ciutadana

PRIORITZACIÓ
Mitjana
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JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

5. Objectiu general: Promoure i fomentar un millor estil de vida en la població.
5.1.

Objectiu específic: Dotar de les eines i coneixements necessaris per a una major qualitat de vida.

5.1.1.

Línia d’actuació: Organitzar i promoure activitats orientades al benestar de la tercera edat.
ODS

3, 4, 5, 11, 16

5.1.2.

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.5, 2.6

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Igualtat-LGTB,
Agermanament i Xarxes Socials
, i d’Educació i Cultura, i
d’Agricultura, Medi Ambient,
Ocupació, Esports i Participació
Ciutadana

Mitjana

Línia d’actuació: Xarrades de prevenció sobre el consum d'alcohol, tabac i drogues entre la població jove.
ODS

3, 4, 5, 11, 16

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.6, 2.7

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Igualtat-LGTB,
Agermanament i Xarxes Socials
, i d’Educació i Cultura, i
d’Agricultura, Medi Ambient,
Ocupació, Esports i Participació
Ciutadana

Mitjana
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JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

6. Objectiu general: Construir una societat solidària, igualitària i inclusiva.
6.1.
6.1.1.

Objectiu específic: Facilitar la integració, amigable i inclusiva dels nous residents de la població.
Línia d’actuació: Recepció, acolliment i acompanyament als nous residents per a informar-los sobre els
serveis, recursos i activitats del municipi.
ODS
4, 10

6.1.2.

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.5, 2.8, 2.9

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Igualtat-LGTB,
Agermanament i Xarxes Socials

Baixa

Línia d’actuació: Creació de grups d'ensenyament del castellà i valencià.
ODS
4, 10

6.1.3.

INDICADORS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.10, 2.11

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Igualtat-LGTB,
Agermanament i Xarxes Socials

Baixa

Línia d’actuació: Realització de jornades culturals.
ODS
4, 10

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.6, 2.12, 2.13, 2.13, 2.14

Àrea responsable d'Educació i
Cultura,i de Serveis Socials,
Festes, Igualtat-LGTB i
Agermanament i Xarxes Socials

Alta
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JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

6.2.
6.2.1.

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

Objectiu específic: Conscienciació i sensibilització sobre les diferents formes de discriminació i desigualtat.
Línia d’actuació: Desenvolupar campanyes i tallers de sensibilització.
ODS
4, 10

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.15

Àrea responsable d'Educació i
Cultura,i de Serveis Socials,
Festes, Igualtat-LGTB i
Agermanament i Xarxes Socials

Alta
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JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

7. Objectiu general: Enfortir les institucions municipals fent-les més responsables, transparents i participatives.
7.1.
7.1.1.

Objectiu específic: Fomentar la participació ciutadana en processos de preses de decisions.
Línia d’actuació: Millorar la coordinació i comunicació entre els departaments.
ODS

3, 5, 10, 11, 16, 17

7.1.2.

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.16, 2.17, 2.18, 2.19

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Igualtat-LGTB i
Agermanament i Xarxes Socials,
i d’Agricultura, Medi Ambient,
Ocupació, Esports i Participació
Ciutadana

Mitjana

Línia d’actuació: Publicitar els processos participatius com el PUAM.
ODS

3, 5, 10, 11, 16, 17

7.1.3.

INDICADORS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.20, 2.21, 2.22, 2.23

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Igualtat-LGTB i
Agermanament i Xarxes Socials,
i d’Agricultura, Medi Ambient,
Ocupació, Esports i Participació
Ciutadana

Mitjana

Línia d’actuació: Potenciar l’esport a través de les xarxes socials.
ODS

3, 5, 10, 11, 16, 17

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.24

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Agermanament
i Xarxes Socials

Mitjana
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JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
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22/12/2021

FIRMADO POR

Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

8. Objectiu general: Augmentar la població infantil i juvenil.
8.1.
8.1.1.

Objectiu específic: Construir un institut de secundària al municipi.
Línia d’actuació: Creació d'un institut de secundària a Alcàntera de Xúquer.
ODS
3, 4, 10

8.1.2.

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.25

Àrea responsable de l'alcaldia i
Educació i Cultura

Alta

Línia d’actuació: Oferir ajudes a joves per a repoblar zones rurals.
ODS

3, 4, 10

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.1, 2.18, 2.26

Àrea responsable d’Economia i
Hisenda, de Sanitat, Joventut i
Seguretat Vial i d’Agricultura,
Medi Ambient, Ocupació,
Esports i Participació Ciutadana

Mitjana
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JUAN RAMON LLOBELL LLEO
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TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

9. Objectiu general: Reduir la taxa de dependència de la població major de 64 anys.
9.1.
9.1.1.

Objectiu específic: Atraure més persones potencialment actives al municipi.
Línia d’actuació: Promoure la creació de llocs de treballs al municipi.
ODS

3, 8, 10

9.1.2.

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.27, 2.28

Àrea responsable d’Economia i
Hisenda, de Sanitat, Joventut i
Seguretat Vial i d’Agricultura,
Medi Ambient, Ocupació,
Esports i Participació Ciutadana

Mitjana

Línia d’actuació: Donar a conéixer la cultura del Raspall entre els ciutadans d’Alcàntera de Xúquer.
ODS

4,10

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.6, 2.29

Àrea responsable d’Economia i
Hisenda, de Sanitat, Joventut i
Seguretat Vial i d’Agricultura,
Medi Ambient, Ocupació,
Esports i Participació Ciutadana

Alta
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Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer

10.Objectiu general: Adaptar a tots els ciutadans a les noves tecnologies.
10.1. Objectiu específic: Aconseguir que tots els ciutadans tinguen accés a Internet i xarxes socials.
10.1.1.

Línia d’actuació: Instal·lació de wifi municipal.
ODS

4, 9, 10, 11

10.1.2.

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.30, 2.31

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Igualtat-LGTB,
Agermanament i Xarxes Socials,
d’Agricultura, Medi Ambient,
Ocupació, Esports i Participació
Ciutadana

Alta

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2.32, 2.33

Àrea responsable de Serveis
Socials, Festes, Igualtat-LGTB,
Agermanament i Xarxes Socials,
d’Agricultura, Medi Ambient,
Ocupació, Esports i Participació
Ciutadana

Alta

Línia d’actuació: Formació de persones majors.
ODS

4, 9, 10, 11
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8. Eix de promoció econòmica
11.Objectiu general: Impulsar el desenvolupament econòmic municipal.
11.1. Objectiu específic: Donar suport al teixit empresarial local.
11.1.1.

Línia d’actuació: Promocionar el comerç i el consum de productes d'establiments de proximitat.
ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10

11.1.2.

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

3.1, 3.2

Àrea responsable d’Economia i
Hisenda, d’Educació i Cultura,
de Sanitat, Joventut i Seguretat
Vial, i d’Agricultura, Medi
Ambient, Ocupació i Participació
Ciutadana.

Alta

Línia d’actuació: Donar ajudes als agricultors del municipi.
ODS

1, 2, 3, 5, 8, 10

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

3.3, 3.4, 3.5

Àrea responsable d’Economia i
Hisenda, Sanitat, i d’Agricultura,
Medi Ambient, Ocupació i
Participació Ciutadana.

Mitjana
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12.Objectiu general: Previndre la desigualtat econòmica dels joves deguda a la desocupació.
12.1. Objectiu específic: Augmentar la contractació juvenil mitjançant processos de millora.
12.1.1.

Línia d’actuació: Informar i oferir llocs laborals disponibles entre la població juvenil.
ODS

INDICADORS

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10

3.6, 3.7, 3.8

12.1.2.

ÀREA DE GESTIÓ
Àrea responsable de Sanitat,
Joventut i Seguretat Vial,
D’Agricultura, Medi Ambient,
Ocupació, Esports i Participació
Ciutadana

PRIORITZACIÓ

Mitjana

Línia d’actuació: Donar ajudes als joves per a que emprenguen.
ODS

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

3.9, 3.10

Àrea responsable de Sanitat,
Joventut i Seguretat Vial,
D’Agricultura, Medi Ambient,
Ocupació, Esports i Participació
Ciutadana

Mitjana
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13.Objectiu general: Reduir la taxa de temporalitat.
13.1. Objectiu específic: Promocionar ocupacions de caràcter indefinit.
13.1.1.

Línia d’actuació: Crear empreses municipals per a oferir treball als habitants d'Alcàntera de Xúquer.
ODS

1, 3, 8, 10

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

3.11, 3.12

Àrea responsable d’Agricultura,
Medi Ambient, Ocupació,
Esports i Participació Ciutadana,
d’Economia i Hisenda

Mitjana
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9. Eix mediambiental
14.Objectiu general: Fomentar la gestió sostenible de l’agricultura.
14.1. Objectiu específic: Incentivar la diversitat de cultius per augmentar la resiliència.
14.1.1.

14.1.2.

Línia d’actuació: Incrementar la diversitat de llavors emprades als cultius.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2, 3, 8

4.1, 4.2

Àrea de medi ambient

Mitjana

Línia d’actuació: Promoure la compra de productes locals.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

2, 3, 8

4.3

Àrea de medi ambient

Mitjana

15.Objectiu general: Disminuir la contaminació per nitrats dels aqüífers.
15.1. Objectiu específic: Substituir l’ús de fertilitzants nitrogenats artificials per altres tècniques d’origen biològic.
15.1.1.

Línia d’actuació: Promoure alternatives biològiques als fertilitzants tradicionals.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

3, 6

4.1, 4.4

Àrea de medi ambient

Mitjana
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16.Objectiu general: Potenciar l’educació ambiental.
16.1. Objectiu específic: Conscienciar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat.
16.1.1.

Línia d’actuació: Realitzar jornades sobre el canvi climàtic i els seus impactes a nivell local.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

4, 12, 13

4.1, 4.5

Àrea de medi ambient

Mitjana

16.2. Objectiu específic: Informar sobre l’impacte negatiu dels desperdicis dels aliments.
16.2.1.

Línia d’actuació: Realitzar jornades informatives sobre les conseqüències dels desperdicis d’aliments.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

4, 12, 13

4.1, 4.6, 4.7

Àrea de medi ambient

Alta
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17.Objectiu general: Controlar la qualitat atmosfèrica del municipi d’Alcàntera de Xúquer.
17.1. Objectiu específic: Instal·lar una estació de control de qualitat del aire en el municipi d’Alcàntera de Xúquer.
17.1.1.

Línia d’actuació: Escollir una zona apta per a la instal•lació de l’estació dins del municipi.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

11, 13

4.8, 4.9

Àrea de medi ambient

Mitjana
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18.Objectiu general: Potenciar la cultura, la història i les tradicions d'Alcàntera de Xúquer.
18.1. Objectiu específic: Promocionar els jocs populars i la gastronomía.
18.1.1.

18.1.2.

Línia d’actuació: Impulsar la cultura pel Raspall.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

8, 11

5.1, 5.2, 5.3, 5.8

Àrea de turisme i esports

Mitjana

Línia d’actuació: Increment del nombre d’esdeveniments gastronòmics anuals.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

8, 11

5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8

Àrea responsable

Baixa
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19.Objectiu general: Incrementar el nombre d'esdeveniments i jornades de cultura, oci i esport.
19.1. Objectiu específic: Aportar informació i promocionar els esdeveniments.
19.1.1.

Línia d’actuació: Creació d'una agenda anual d'esdeveniments culturals, d'oci i esportius.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

8, 11

5.2, 5.7. 5.8

Àrea de turisme

Mitjana

20.Objectiu general: Potenciar la presència d'Alcàntera de Xúquer en els mitjans digitals.
20.1. Objectiu específic: Publicar informació d'interés en les principals xarxes socials.
20.1.1.

Línia d’actuació: Desenvolupar un calendari mensual de contingut en les xarxes socials.
ODS

INDICADORS

ÀREA DE GESTIÓ

PRIORITZACIÓ

8, 11

5.9, 5.10, 5.11

Àrea de turisme i comunicació

Baixa
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Activitat 2. Seguiment i control
Per a una correcta avaluació de l'execució del PUAM per al municipi
d’Alcàntera de Xúquer, és necessari disposar d'una metodologia de
seguiment i control que permeta obtindre informació fiable de l'estat
d'avanç i que al seu torn facilite el control per part dels òrgans de govern,
així com la readaptació de la planificació estratègica davant nous escenaris.
El sistema de seguiment i control d'aquest Pla, serà dirigit per l'Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer, per la qual cosa es recomana la creació d'una
Comissió de Seguiment (línia d’actuació 7.1.1), on es troben representades
totes les àrees de gestió de l'Ajuntament i la ciutadania per a facilitar una
major entesa entre totes dues parts.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Es tindrà, com a principals eines per a seguir l'estratègia marcada en aquest
PUAM, el quadre de comandament (Activitat 1. Actuacions que cal
desenvolupar, FASE 4. DESENVOLUPAMENT DEL PUAM I CONTROL) i la
informació sobre les línies estratègiques aportades en l'Activitat 1. Establir
línies d'actuació, FASE 3. PLA D'IMPLEMENTACIÓ.
El quadre de comandament és el mitjà seleccionat per a definir les pautes
que cal seguir en el compliment de la nostra estratègia transversal. Aquest
quadre de comandament ens proporciona informació sobre els objectius
generals i específics i les línies d'actuació que seguirem per a dur-los a
terme. Per a cada línia estratègica s'indica la seua materialització, els
indicadors per a mesurar el seu grau de compliment, l'àrea del consistori
encarregada de la seua gestió i el seu nivell de priorització.
El nivell de priorització ha sigut indicat mitjançant tres nivells: alt, mitjà i
baix. El nivell de priorització alt ens indica una actuació que s'ha de dur a
terme durant els anys 2022 i 2023, el nivell de priorització mitjà ens indica
una actuació que s'ha de materialitzar durant els anys 2024 i 2025,
finalment, el nivell de priorització baix indica actuacions que han de ser
dutes a terme durant els anys 2026 i 2027.
Del seguiment anual, del qual donen compte les persones responsables de
cada àrea de gestió dependrà el grau d'avanç de les accions i en
conseqüència l'avanç de les diferents línies estratègiques. És per això que la
figura de la Comissió de Seguiment és un pilar fonamental en el seguiment
del pla.
A continuació es mostra una proposta per a dur a terme un correcte
seguiment de l'execució:
Elaboració de Plans d'Acció anuals pels responsables assignats a
cadascuna de les línies estratègiques del Pla. L'elaboració d’aquests es
240
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produirà durant els dos primers mesos de cada any. En aquests
s'expressaran els compromisos que adquireixen en les accions que es
troben sota la seua responsabilitat.
Durant l'elaboració d'aquests Plans d'Acció anuals, es podran proposar
canvis de denominació de les accions o proposar accions noves que
complementen les existents i ajuden a materialitzar l'objectiu en el qual
s'insereixen. En tal cas, els responsables han de comunicar-ho perquè
siguen incorporades al PUAM.
Elaboració d'Informes de Seguiment. Els responsables assignats a
cada línia informaran, en els dos primers mesos de cada any, de les
actuacions realitzades en cadascuna de les seues accions l'any anterior.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Creació d'un Consell de Veïns on es trobe representada la població
d’Alcàntera de Xúquer. Aquest Consell permetrà una major comunicació dels
interessos dels ciutadans al Consistori, evidenciant les necessitats reals
sobre les quals és indispensable actuar.
Celebració de Reunions de Seguiment del Pla. Amb motiu de
mantindre la filosofia de participació i transparència que caracteritza
l'elaboració del PUAM, es proposa el manteniment de reunions periòdiques
amb les diferents àrees de l'Ajuntament. També es proposa la celebració de
reunions periòdiques amb el Consell de Veïns.
Sobre la base de la informació continguda en els diferents informes i
reunions, l'Equip de Govern, establirà periòdicament les prioritats
immediates i decidirà les accions correctores que siguen necessàries per a
l'execució correcta del PUAM.
Al seu torn, es recomana realitzar permanentment una comunicació i difusió
de l'execució del Pla. Aquesta haurà de ser comunicada als diferents grups
d'interés del municipi d’Alcàntera de Xúquer a través de les diferents eines
de difusió.
Aquest PUAM és una eina d'anàlisi i gestió que conté una proposta
contrastada amb les autoritats municipals, amb el necessari coneixement i
suport per part de la ciutadania. De manera que, es presenta com una eina
oberta i modificable d'ús en la qual es poden contemplar noves
consideracions.
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ANNEX I. PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
1. Introducció
El procés de disseny i elaboració del Pla Urbà d'Actuació Municipal
d’Alcàntera de Xúquer s'ha concebut en si mateix com una eina participativa
que permet alinear, des del principi, el municipi d’Alcàntera de Xúquer amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament amb
aquells que s'inclouen en l’ODS número 11.- “Ciutats i Comunitats
Sostenibles” i número 16.- “Pau, Justícia i Institucions Sòlides”. La
participació ciutadana ha sigut, per tant, un eix transversal en l'elaboració
de PUAM d’Alcàntera de Xúquer.

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021
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És cert que la situació d'excepcional anormalitat provocada per la pandèmia
del COVID-19, ha condicionat part del treball planificat en l'àrea de
participació ciutadana, especialment en la fase 3 del projecte de
desenvolupament del Pla Urbà d'Actuació Municipal d’Alcàntera de Xúquer,
com veurem més endavant .
Des del principi, l'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha buscat i facilitat el
compromís del conjunt de la ciutadania amb el desenvolupament del PUAM,
de manera que la voluntat corporativa d'alinear el municipi amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 fora
l'expressió viva, integrada i compartida de tots els agents socials i
institucionals del municipi.
El compromís, la participació ciutadana i la integració de tots els agents
socials locals s'ha incorporat a la metodologia de treball, tan per a la fase
d'anàlisi i diagnòstic de la situació d’Alcàntera de Xúquer, com per a la fase
de disseny estratègic (identificació d'estratègies i línies d'actuació) i per
descomptat, per a la posterior implementació i avaluació del Pla. D'altra
banda, l'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer s'alinea amb els ODS des de
l'inici, i ha contemplat la participació ciutadana com un factor imprescindible
del bon govern municipal, per dues raons. En primer lloc, per ser un factor
clau perquè el treball municipal responga de manera directa a les
necessitats i a les expectatives dels seus ciutadans. En segon lloc, la
participació ciutadana és imprescindible perquè els ciutadans coneguen i
comprenguen els principals problemes i desafiaments de la gestió
municipal.
Aquesta retroalimentació entre el govern local i la seua població, a través
de mecanismes estructurats de participació ciutadana, millora i consolida en
l'àmbit municipal processos interns fonamentals des de la perspectiva dels
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ODS, com pot veure's en la següent imatge.
Il·lustració 30. Participació ciutadana municipal i procesos interns als
quals afecta des de la perspectiva dels ODS

Participació ciutadana
Legitimació
Transparència

FIRMADO POR
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

Innovació social

Inclusió
Consens
Igualtat
Coordinació
Corresponsabilitat

Font: Elaboració pròpia.

Amb aquest pla de participació ciutadana, l'Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer introdueix al seu Pla Urbà d'Actuació Municipal una eina que hi
facilita l'obtenció del consens i la legitimitat democràtica suficient per a
desplegar i concentrar els esforços, els recursos i les voluntats de tots els
agents socials municipals en l'assoliment de les grans línies d'actuació
identificades en el PUAM, que són les que hi permetran alinear el futur del
municipi d’Alcàntera de Xúquer amb les expectatives de l'Agenda 2030.
2. Participants. Mapa d’agents
El criteri fonamental del Pla de Participació Social d’Alcàntera de Xúquer ha
sigut generar mecanismes de participació a tres nivells. D’una banda,
mecanismes de participació interna (membres de l’Ajuntament, tan de
l’àmbit tècnic, com a polític), mecanismes de participació externa per als
ciutadans i el teixit associatiu d’Alcàntera de Xúquer.
Per a cadascun d’aquests nivells s’han definit eines de participació
específiques. D’aquesta manera, en el present Pla s’han considerat agents
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interessats els següents:
-

Membres del Consistori
Ciutadans
Associacions

3. Objectius

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Abans de continuar, cal especificar que el present Pla de Participació Social,
no pretén substituir a un pla de caràcter general sobre la participació
ciutadana en el municipi. És cert que el seu àmbit d’actuació, la
metodologia, alguns objectius i les seues parts interessades pogueren ser
els mateixos que un Pla Municipal de Participació Ciutadana, però la veritat
és que els objectius del pla ací desenvolupat estan circunscrits al procés
d’elaboració, aprovació i implementació del PUAM d’Alcàntera de Xúquer.
Així, els dos grans objectius generals per als quals s’ha dissenyat aquest Pla
de Participació Social són:
-

-

Crear un procés que facilite la màxima informació i participació dels
ciutadans del municipi en l’elaboració del PUAM d’Alcàntera de
Xúquer.
Articular mecanismes i/o eines que garantisquen el consens i el
compromís de la societat civil d’Alcàntera de Xúquer respecte dels
objectius del PUAM.

4. Eines de participació i implementació del Plan
En el disseny i l’elaboració del PUAM d’Alcàntera de Xúquer, s’han utilitzat
diferents eines de participació, segons la fase en la qual es trobava aquest
procés i l’objectiu pretés.
En tot cas, s’ha procurat que totes les eines i accions realitzades
incorporaren una doble perspectiva que fera possible l’abast dels objectius
generals definitis; màxima participació, d’una banda, i màxim
consens/compromís, d’altra banda.
Les eines empresades en aquest Plan han sigut les que es descriuen a
continuació:
1) Accions d’informació i comunicació
La participació passa inevitablement, i en primer lloc, per accions
informatives i de comunicació dirigides al fet que els ciutadans i la resta
d’agents socials sàpien:
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Què és un PUAM
Per a què l’Ajuntamnt ha decidit realitzar en la seua població aquest
Pla
Com es realitzarà el Pla
Quin calendari, a grans trets, se seguirà per a la seua elaboració
Quin és el paper que s’atribueix en aquest procés d’elaboració a la
ciutadania en general i, de forma més concreta, als agents socials

Aquestes accions d’informació i comunicació, a més s’han de realitzar i
programar per a les diferents fases del procés. Per tant, la informació i la
comunicació seran:
JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021
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-

-

D’inici. Té com a objectiu informar els agents socials que es farà, en
el sentit abans explicat, captar l’interés de les parts interessades i
provocar les expectatives necessàries per a generar compromisos.
De procés. Pretén mantindré l’interés dels diferents agents socials
municipals informant de les acciones que es van realitzant en les
fases del procés d’elaboració del Pla, fent especial referència als
processos participatius com, per exemple, reunión, enquestes, etc.
Final. Informar, comunicar i exposar al públic l’informe final del Pla.
Avaluativa. Transmetre informació i comunicar les accions i els
assoliments que es van obtenint a mesura que s’executa en el temps
el PAUM.

A l’efecte d’informació i comunicació, l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
utilitza fonamentalment les línies de difusió de Whatsapp, la pàgina web i
algunes xarxes socials com Facebook.
2) Reunions/entrevistes
Per a la realització del present PUAM s’han tingut diferents entrevistes i
reunions amb personal de la corporació municipal, algunes d’aquestes per
mitjans telefònics. La finalitat d’aquetes entreviste i/o reunions ha sigut
diferent segons la fase de desenvolupament del PUAM. De manera genèrica,
les reunions dutes a terme han sigut:
-

Reunió de consens. Reunió inicial per a establir el consens necessari
respecte dels objectius, metodologies, calendari i resultats esperats.

-

Reunions/entrevistes de caràcter exploratori, informatiu i/o de
validació. Al llarg del procés d’elaboració del Pla s’ha realitzat
diferents reunions, tenint aquests diferentes objectius:
o Recaptar informació integral del municipi sobre urbanisme,
medi ambient, societat civil, comunicacions, activitats
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econòmiques, etc.
Realitzar un inventari de recursos, plans, programes, serveis i
actuacions realitzades per l’Ajuntament en les diferents àrees
en els quals s’estructura el seu organigrama.
Identificar les temàtiques o àrees d’intervenció més crítiques
per a la corporació.
Consensuar i validar les eines d’anàlisis utilitzades, per
exemple, el qüestionaris per als agents socials.
Consensuar els informes parcials realitzats per l’equip tècnic.

En conjunt, durant el disseny del PUAM s’han realitzat reunions generals de
treball i entrevistes telefòniques per a temes més específics (urbanisme,
medi ambient, etc.).
3) Enquestes/sondejos d’opinió
Les enquestes o sondejos d’opinió són eines metodològiques fonamentals
per a introduir la perspectiva i la visió externa dels diferents agents socials
municipals, a l’anàlisi i al diagnòstic sobre la realitat del municipi en totes
les seues àrees.
A part de ser una font d’informació de primer ordre, les enquestes i
sondejos ens faciliten una informació qualitativa molt valuosa que permet
obtindre informació objectiva però també informació subjectiva (creences,
opinions, valors...).
Per al PUAM es va dissenyar i es va utilitzar una enquesta de caràcter
prospectiu realitzada al conjunt de ciutadans i al personal del consistori
municipal. Aquesta prospecció es va realitzar mitjançant un qüestionari
estructurat, amb preguntes tancades per a puntuar de l’u al cinc. Els
resultats i la metodologia de les quals estan recollits en l’Activitat 2.
Participació ciutadana de la FASE I. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL.
En primer lloc, es van realitzar les enquestes al personal de l’Ajuntament
per mitjans electrònics. De manera posterior es van efectuar les enquestes
als ciutadans per mitjà dos canals, mitjans electrònics i de manera
presencial.
La participació en aquesta prospecció els va permetre contribuir al PUAM
identificant i reflectint en aquest, el que, per a ells, eren els principals
problemes d’Alcàntera de Xúquer, els seus reptes més importants.
La informació obtinguda a través d’aquesta eina participativa s’ha integrat
en el PUAM d’Alcàntera de Xúquer, concretament en l’anàlisi i diagnòstic de
la FASE I. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL; punt de partida per a la
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identificació i disseny de les estratègies municipals d’actuació.
4) Validació de l’anàlisi DAFO
Per a la validació de l’anàlisi DAFO es va decidir elaborar un qüestionari en
línia, amb indicació de les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats
detectades en el municipi d’Alcàntera de Xúquer.
Aquest mecanisme va permetre assegurar la participació del teixit associatiu
d’Alcàntera de Xúquer (veure Activitat 2. Establiment de prioritats per la
ciutadania de la FASE III. PLA D’IMPLEMENTACIÓ I l’ANNEX III).

Aprovació

Diseny del
pla d’acció

Objectius

Anàlisi

Eines de participació

Diagnòstic

Taula 33. Implementació per fases del Pla de participación ciutadana
Posada en
marxa

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
TANTUM CONSULTORES SL
B97010953
22/12/2021

FIRMADO POR

Per tant, podem afirmar que, el Pla de Participació Ciutadana, anteriorment
descrit, s’ha desplegat d’acord al següent quadre d’execució, establit segons
les fases del procés de treball del PUAM:

Comunicació
Entrevistes/reunions
Enquestes
Enquesta validació DAFO
Font: Elaboració pròpia.

Respecte a l’acord anterior, cal tindre en compte que, durant la fase de
posada en marxa, s’han realitzat les accions inicials d’informació i
comunicació per part de l’Ajuntament, així com la primera reunió de
consens descrita en les eines.
5. Avaluació del Pla de Participació Social
A l’efecte d’avaluació, el Pla de Participació Social d’Alcàntera de Xúquer
considera tres tipus d’avaluació segons les diferents fases del procés de
desenvolupament del PUAM. Aquestes tres classes d’avaluació són les
anomenades d’inici, contínua i final.
S’han considerat aquestes tres modalitats d’avaluació com a necessàries i
complementàries per a una valoració integral i objectiva, tan del procés de
treball com dels resultats parcials i del resultat final obtingut.
1) Avaluació inicial
247

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

Código Seguro de Verificación: LVAA Q99J M9J9 7YHH WX3P

20211013 PUAM definitivo Alcàntera
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 247 de 285

Registrado el 22/12/2021
Nº de entrada 1595 / 2021

SELLO

Pla Urbà d’Actuació Municipal
Alcàntera de Xúquer
2021-2027

Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer

En aquest sentit, a l’inici del procés de planificació s’ha realitzat una
avaluació inicial. Aquesta avaluació inicial, també coneguda com a
“prognosi”, ens permet fer un diagnòstic previ de les eines i mecanismes de
participació ciutadana existents en el municipi abans d’iniciar el procés de
treball.
També té valor predictiu, ja que permet predir determinades pautes de
participació en l’àmbit municipal en funció de la cultura participativa
existent en aquest moment, les eines utilitzades i les dinàmiques de
participació generades.
2) Avaluació del procés

JUAN RAMON LLOBELL LLEO
22522135Y
En representación de la persona interesada
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FIRMADO POR

Aquest tipus d’avaluació es planteja de manera continua i tracta de garantir
que el treball previst i els seus subprocessos més operatius s’estan
realitzant de manera eficaç i eficient, garantint així de manera parcial el
compliment dels objectius finals previstos.
Des del punt de vista del Pla de Participació Social d’Alcàntera de Xúquer,
l'avaluació de processos realitzada ha consistit a verificar la utilització de les
eines de participació previstes per a cada fase d'elaboració del PUAM, així
com la seua contribució als objectius parcials també previstos (això significa
que només s'han considerat aquelles actuacions efectivament realitzades i
els resultats de les quals foren rellevants).
Com a part d'aquesta avaluació del procés, es consideren també les fases
últimes de treball de disseny del PUAM, és a dir, les fases que corresponen
a la seua aprovació i la seua presentació pública.
Taula 34. Avaluació del Pla de Participació Ciutadana
Accions de
participació
realitzades
Accions d’informació
Enquestes
Entrevistes/reunions

De procés
(contínua)

Inicial

Final

Font: Elaboració propia.

3) Avaluació final
Per la seua part, l'avaluació final des de la perspectiva de la participació
ciutadana, queda oberta a l'execució i la finalització del PUAM aprovat, sent
contemplada aquesta participació com una de les línies estratègiques
d'actuació municipal, i queda articulada formalment dins dels mecanismes
d'avaluació i seguiment del mateix PUAM.
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ANNEX II. PROCES PARTICIPATIU DEL PUAM
A continuació es mostra l’enquesta empleada com a eina per a la consulta
realitzada a la ciutadania d’Alcàntera de Xúquer.
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