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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 Càrcer, 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 de Càrcer. 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 de Càrcer 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 de Càrcer. 

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 de 

Càrcer 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 de Càrcer 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 

satisfir les nostres necessitats sense comprometre les de les següents 

generacions. 
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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. 

 
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 

impulsarà de manera immediata noves polítiques, mesures, governança i 

mètodes de treballs i conduirà a l’adopció d’una estratègia de 
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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 de Càrcer. Aquesta anàlisi ens 

permetrà identificar els objectius que ha de plantejar-se l’Ajuntament de 

Càrcer 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 de Càrcer 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 de Càrcer 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 de 

Càrcer i de l’àmbit competencial i de gestió de l’Ajuntament de Càrcer, 

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 de Càrcer, 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.   
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1. Eix d’urbanisme 

1.1. Anàlisi física i territorial 

El municipi de Càrcer està situat a la província de València i pertany a la 

comarca de la Ribera Alta. Els seus límits administratius queden conformats 
pels municipis veïns de Sellent, Cotes, Antella, Gavarda, Alcàntera de 
Xúquer i Xàtiva, tots ells de la província de València; i compta amb una 

extensió de 7,40 km² i una població de 1.827 habitants en 2020. 

Il·lustració 2. Situació del municipi de Càrcer 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de descàrregues del IDEV. 

Les terres del terme es troben regades pels rius Xúquer al nord, i Sellent a 
l'oest. La vall de Càrcer es troba aigües avall de la Presa de Tous, enclavat 
entre les serres de Gavarda, Antella, Montot i Realeng que, formant una 

barrera natural, deixen lliure el costat oest per on té eixida el riu Xúquer.  
 

La superfície del terme és més aviat plana, amb una altitud mitjana de 40 
msnm, exceptuant l'extrem sud, on es troba la xicoteta muntanya de la 
Serratella i la muntanya del Terrafort, del terme de Xàtiva. El terme es situa 

en el mateix centre de la Vall de Càrcer. 
 

En l'únic nucli urbà present en el municipi, trobem el barri de Sant Roc, que 
conforma la part vella del poble. La resta no té barris assignats encara que, 
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antigament, a la part oest se'n deia Barri d’Alcàntera, per la seua proximitat 
a aquest poble. 

 
Existeix un desenvolupament urbà al sud-oest del terme municipal, emprés 

ja en el segle XXI. Anomenat inicialment Aldeamayor, allí es proposava 
convertir una zona agrícola a poc més d'un quilòmetre del nucli urbà, en 
una àrea residencial dirigida a matrimonis de la tercera edat amb un poder 

adquisitiu mig-alt procedents del centre i nord d'Europa. La crisi econòmica i 
immobiliària de 2008 va paralitzar el projecte urbanístic, quedant les obres 

sense ser rebudes per l'Ajuntament.  
 
La situació d'abandó per les dificultats econòmiques que implica el seu 

manteniment ha causat la vandalització de la urbanització, i ha generat un 
problema d'incerta solució. 

 
La principal via de comunicació és la CV-560, que enllaça amb l'autopista A-
7, a escassos 2,5 km, i discorre en direcció est-oest travessant prèviament 

el nucli urbà d'Alcàntera de Xúquer. 

1.2. Entorn urbà 

1.2.1. Origen i consolidació urbana 

L'assentament del nucli històric, o barri de Sant Roc, té origen àrab. Es 
reconeix en una estructura de carrers sinuosos en el barri antic, al costat 
del meandre del riu Sellent. Aquest barri central apareix delimitat, al sud, 

pel carrer Francisco Olmos i la Plaça de la Solidaritat i a l'est, pels carrers 
Pare Gumilla i Maravella Pascual.  

 
El creixement urbà es va dirigir, en una primera fase, cap al sud, dirigida 
per la travessia de la carretera de Sumacàrcer a l'Estació de La Pobla 

Llarga, al llarg dels carrers Mestre Sanchis i Xàtiva, donant les parts 
posteriors de les edificacions cap al riu Sellent.  
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Il·lustració 3. Càrcer a l’esquerra i Alcàntera de Xúquer a la dreta 

 
Font: Vol americà 1945/46. Visor Fototeca Digital IGN 

A mitjan segle XX, el sentit del creixement urbà va canviar, orientant el 

desenvolupament cap a l'est, buscant la conurbació amb el nucli veí 
d'Alcàntera de Xúquer.  
 

Recolzat en les traces de dos eixos paral·lels en direcció oest-est, el carrer 
València i el carrer Manuel Tarancón Fandos, es va definir la seua pauta de 

creixement, ocupant tot l'espai entre els dos nuclis urbans, establida 
mitjançant una malla ortogonal que, ja en la dècada de 1980, va fondre els 
nuclis originals de Càrcer i Alcàntera de Xúquer en un únic continu edificat. 
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Il·lustració 4. Mapa creixement Càrcer 

 
Font: Elaboració pròpia en base a la cartografia de l’Institut Geogràfic Valencià IGN-GVA 

1.2.2. Morfologia urbana carrers i illes 

 Nucli urbà 

La traça urbana descrita manté en la zona del nucli històric carrers estrets 
d'entre tres i quatre metres d'amplària. Conforme ens allunyem del centre, 

els carrers passen als huit-nou metres d'ample. L'avinguda de València, 
antiga travessia del centre urbà, té 12 metres d'ample. Les avingudes 

situades en les vores urbanes a sud (avinguda Joan Pau II), nord (avinguda 
Manuel Broseta) i est (avinguda del Xúquer, mitgera amb Alcàntera de 
Xúquer) són viaris singulars i tenen major amplària, entre 16 i 24 m. 

Finalment, el Passeig Ausiàs March es configura com un espai destacat amb 
els seus 35 m d'amplària, i la seua mitjana enjardinada.  

 
Les illes són de morfologia tancada, aproximadament, entre 3.000m² i 
6.000 m² de superfície, i ofereixen una façana que recau al carrer, mentre 

que la part interior queda configurada per patis rectangulars fins a la cota 
zero.  

 
La forma de les illes permet albergar espais interiors on sol aparéixer el 
verd de baix port. Aquestes illes poligonals s'orienten en les dues direccions 

tant de nord-sud i est-oest.  
 

Sense comptar els viaris de vora urbana, a Càrcer trobem tres tipus de 
seccions urbanes i una singular. D'una banda, tenim els carrers en el nucli 
central anteriorment descrit. En aquests carrers, les altures de les cases són 

de dues o tres plantes (sis-nou metres aproximadament) amb els amples 
dels carrers entre tres i quatre metres d'altura. El comportament bioclimàtic 

obeeix a la voluntat de dissipar la calor mitjançant les ombres llançades 
sobre els seus carrers. 
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El segon tipus de carrers és característic de la zona d'eixample. Es presenta 

amb altures similars de dues plantes, encara que a vegades aconsegueix 
fins a una tercera i quarta planta. No obstant això, l'ample dels carrers 

passa a ser de huit i nou metres amb estacionament a una o dues bandes 
de la calçada.  
 

El tercer tipus de carrers es dona únicament en l'antiga travessia, i es 
presenta amb altures d'entre dues i quatre plantes, amb ample dels carrers 

de 12 metres amb estacionament a una o dues bandes de la calçada. 

Il·lustració 5. Carrer de centre històric vs Carrer d’eixample 

 
Font: Google Earth /Street View 

Il·lustració 6. Carrer de travessia vs Bulevard singular 

 
Font: Google Earth /Street View 

1.2.3. Tipologia edificatòria 

L'edificació predominant en el centre del nucli urbà és la d'habitatge 

unifamiliar de dues plantes entre mitgeres, amb pati a cel obert en el seu 
interior. Aquests patis apareixen de manera aleatòria a les parts centrals de 
les illes, resolent els espais intersticials dels habitatges. De geometria 

rectangular i quadrada, ocupen una part mínima del total de l’illa.  
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Les cobertes de teula vermellosa de dos aiguavessos defineixen els carrers 
exteriors, mentre que les cobertes planes prevalen en els espais interiors de 

l’illa.  
 

En la zona d'eixample, es combinen la tipologia d'habitatges unifamiliars 
entre mitgeres de dues a tres plantes amb la d'edificis residencials 
col·lectius en divisió horitzontal amb elements comuns compartits, amb 

blocs predominantment d'entre tres i quatre altures amb coberta plana. 
Totes elles ventilen les seues peces interiors a través de patis de parcel·la. 

1.2.4. Edificis significatius 

Sens dubte, l'edifici més representatiu de Càrcer és l'Església Parroquial. 
Està dedicada a La Mare de Deu de l'Assumpció i data de principis del segle 

XVIII, encara que es va restaurar en 1888 i 1936.  
 
Es tracta d'un edifici adossat a l'Ajuntament, amb nau coberta de dos 

vessants, amb volta de mig canó, suportada per pilars i pilastres. Les 
capelles es cobreixen amb voltes bufades i la sagristia amb cel ras. La torre 

campanar, juxtaposada a la façana, s'alça de tres cossos i base de carreu. 
La façana és senzilla, amb buits centrals i porta d'accés revoltada. Està 
esquerdejada i pintada, i disposa en la seua base sòcol corregut de pedra. 

1.3. Infraestructures i equipaments  

1.3.1. Estructura verda en sòl urbà 

Els carrers de menor secció quasi no deixen espai per al trànsit de vehicles i 
dificulten la plantació d'arbratge de cap port. Mentre que els carrers de 

major amplària sí que permetrien l'adequació d'escocells i arbratge, 
millorant notablement la resposta mediambiental urbana, així com la 

regulació bioclimàtica dels carrers de Càrcer. 
 
La presència d'arbratge en el teixit urbà de Càrcer és clarament escassa, i 

per tant amb un alt potencial de millora. Excepte en el cas del Passeig 
Ausiàs March, pràcticament són inexistents les alineacions d'arbres en els 

costats de les calçades, pel que manca de tota mena de protecció solar 
urbana. Aquest aspecte ha de ser millorat amb l'objectiu d'evitar la 

concentració de calor en els mesos més calorosos. 
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Il·lustració 7. PGOU de Càrcer 2002. Espais previstos per a zones verdes i 

proteccions fluvials. 

 
Font: Elaboració pròpia sobre plans de planejament municipal 

La situació post pandèmia a la qual ens aboquem, després de resultar 

inevitable una sèrie de confinaments domiciliaris durs i persistents al llarg 
de més d'un any, obrin una nova demanda en espais oberts i saludables, 
amb caràcter de proximitat.  

 
Amb això, existeix una disposició d'equipaments verds de proximitat 

prevista pel planejament, que garanteix l'accés a tota la seua població. 
Qualsevol habitatge a Càrcer hauria de tindre a menys de 300 m de 
distància algun dels espais d'esplai a l'aire lliure de la mena dels referits.  

 
De totes les previstes pel PGOU, trobem executades la major part d'elles. 

Només la situada al carrer Demetrio Cueves Suñer, al costat del Passeig 
Ausiàs March es configura com una superfície blana i permeable que permet 
albergar espais de joc infantil, i descans.  

 
La limitada presència d'espais oberts enjardinats, juntament amb la falta 

d'itineraris verds de connexió des de les zones edificades més denses cap al 
perímetre urbà, són un factor millorable per a la qualitat de vida dels seus 
ciutadans. Els passejos segurs, sota espais correctament arbrats i a l'aire 



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

18 
 

lliure, així com la disposició de trajectes accessibles com els que envolten 
els camps agrícoles i els espais naturals de Càrcer, suposen un potencial de 

millora en els indicadors futurs la qualitat de vida urbana.  
 

Aquesta millora augmentaria notablement la disponibilitat d'espais verds, 
oberts, saludables i de qualitat. 

1.3.2. Transport i accessos. Mobilitat 

 Transport rodat per carretera 

Càrcer es situa a dos quilòmetres i mig de l'eixida nº389 de l'autovia A-7 
coneguda com a Autovia del Mediterrani. Aquest viari pertany a la Xarxa de 

Carreteres de l'Estat, i manté un recorregut de nord a sud del mediterrani 
espanyol, que va des de Barcelona fins a Algeciras.  

 
Té també connexions, a través de la xarxa local de carreteres, amb 
Alcàntera de Xúquer, amb el qual està conurbat, i amb Cotes i Sumacàrcer, 

per mitjà de la carretera CV-560 i amb Sellent, per mitjà d'un camí local.  

Il·lustració 8. Esquema de les principals connexions del nucli de Càrcer 

 
Font: Elaboració pròpia en base a georreferencia IGN 

Des del nucli urbà i les carreteres locals, s'obri una xarxa de viaris rodats 

locals que trenen el territori estructurant límits i camps de cultiu. Les 
duracions aproximades de trajecte en vehicle de transport rodat, des dels 

nuclis de població més rellevants de l'entorn, són les següents:  
 
- Des de València: 43 min (51 km) per la A-7. 

- Des de Xátiva: 17 min (16 km) per la A-7 i la N-340. 
- Des d'Alzira: 23 min (25 km) per la A-7 i la CV-50. 

- Des d'Albacete: 1h 25 min (141 km) per la A-7 i l'A-35. 
- Des de Madrid: 3h 52 min (399 km) per la A-7, l'A-35 i l'A-3. 
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El municipi disposa de connexions d’autobús amb València i amb Xàtiva, a 
raó d'un diari per dia laborable, amb la parada situada en la plaça de la 

Solidaritat. 
 

Quant als vehicles existents en el municipi de Càrcer, trobem: 

Taula 1. Vehicles per tipus i carburant. Càrcer 2020 

 Total Dièsel Gasolina Elect Resta 

Total 1517 758 748 1 10 

Turismes 1032 587 443 1 1 

Motocicletes 131 0 130 0 1 

Furgonetes i 
camions 

171 158 13 0 0 

Autobusos 0 0 0 0 0 

Tractors 
industrials 

6 6 0 0 0 

Ciclomotors 163 1 162 0 0 

Altres 14 6 0 0 8 
Font: Fitxa Municipal. Elaboració pròpia. 

Així, en el municipi de Càrcer existeix un total de 1.517 vehicles, dels quals 

un 50,0% són de motor dièsel, 49,3% són de motor gasolina, i 0,7% 

d'altres tipus. Dins d'aquesta classificació, hi ha diferents tipus de vehicles, 

encara que els més representatius són els turismes, vehicles privats per a 

ús familiar.  

 Transport ferroviari 

Càrcer no té transport ferroviari, no obstant això, es troba a 15 minuts amb 

cotxe de dues estacions de la línia 1 de MetroValencia, la de Villanueva de 

Castellón i la d'Alberic, i a 18 minuts de l'estació de La Pobla Llarga, de la 

línia 2 de Rodalia de RENFE. Per a la seua connexió mitjançant mitjans de 

transport públic, es podria fomentar l'establiment d'un servei de llançadora 

coordinat amb els horaris d'eixida del ferrocarril d'alguna d'aquestes dues 

estacions. 

 Carril bici 

No existeix una xarxa de carril bici executat, senyalitzat i delimitat a aquest 

efecte a Càrcer. Únicament s'ha procedit a la senyalització d'algunes 

ciclocarrers, amb trànsit compartit amb vehicles de motor. 

En aquest sentit, es troba a faltar una xarxa que accedisca cap a l'interior 

del nucli urbà, bé com ciclovies o bé com a carril bici concretament; o que 

connecte amb poblacions veïnes a través de camins locals o paral·lels als 

importants cursos d'aigua que passen pel municipi degudament 

senyalitzats. 
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1.3.3. Equipaments 

El municipi compta amb una xarxa d'equipaments correctament distribuïts i 

ajustats a les necessitats poblacionals. Es concentren principalment en dos 

emplaçaments, al nord-oest del nucli urbà i en el marge esquerre del riu 

Sellent.  

Com a equipaments educatius en el nucli urbà, té una escola infantil, un 

centre d'Educació Primària i un Institut d'Ensenyament Secundari. Al costat 

del riu Sellent, concentren els equipaments esportius, amb el poliesportiu 

municipal, amb camp de futbol, frontó, pista de pàdel i pista poliesportiva, i 

la piscina municipal. 

Una altra dotació del municipi és el centre de salut. En el camí antic de 

Xàtiva, a 1,5 km del nucli urbà, es troba el cementeri. 

A manera de resum, podem destacar els següents equipaments que formen 

la xarxa d'edificis dotacionals en el municipi. 

Taula 2. Equipaments d’edificis dotacionals de Càrcer 

ÚS EQUIPAMENT LOCALITZACIÓ IMATGE 

EDUCATIU 

 

Escola Infantil 

Municipal 

Av. Riu Xúquer, 30 

 
www.google.es/maps 

CEIP Pare Gumilla C/ Casto 
Momblanch, 19 

 
www.scholarum.es 

Institut d’ Educació 
Secundària de Càrcer 

Av. Profesor Manuel 
Broseta Pont 

 
www.carcer.es 



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

21 
 

ASSISTENCIAL Centre de Salut C/ Francisco García 
Grau 

 
www.carcer.es 

ADMINISTRATI
U 

Ajuntament Plaça Comunitat 
Valenciana 

 
www.carcer.es 

SOCIO-
CULTURAL 

Societat Artística 
Musical “La Vall de 
Càrcer” 

Plaça del Sant Crist 
de l'Agonia, s/n 

 
www.carcer.es 

Museu Etnològic Plaça Solidaritat, 5 

 
www.google.es/maps 

ESPORTIUS Poliesportiu 
municipal 

Camí Vell de Sellent 

 
www.google.es/maps 

Piscina municipal Camí Vell de Sellent 

 
www.carcer.es 
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Trinquet Av. Riu Xúquer 

 
www.google.es/maps 

 

1.3.4. Sectors productius 

L'agricultura és l'activitat més important, basada en el monocultiu i comerç 

de la taronja. Pel que fa a la indústria, aquest sector està dedicat 

majoritàriament a la transformació dels cítrics, i es concentra en dos 

enclavaments corresponents a dues indústries existents al costat del camí 

de Càrcer a Xàtiva.  

El planejament vigent no preveu l'emplaçament d'un polígon industrial 

pròpiament dit. 

1.3.5. El comerç 

Actualment, l'activitat comercial en el nucli de Càrcer es limita al 

proveïment diari i de proximitat. Els sectors comercials actualment en servei 

són els d'alimentació, gestió administrativa, bancaris, magatzems i 

restauració. També podem disposar de servei de farmàcia.  

No obstant això, equipaments de major grandària i repercussió troben 

dificultats de demanda poblacional, fan que siga difícil la implantació de 

comerços de major envergadura. 

Els comerços de diari, sense que conformen una gran zona comercial pròpia 

no són de capacitat suficient per a la població de Càrcer, que recorre al 

trasllat dels seus ciutadans als municipis de major població com Alberic, 

Xàtiva i fins i tot València.  

El comerç es localitza entorn de la plaça de la Solidaritat, i en algunes altres 

localitzacions disperses de la llista de carrers. 

Malgrat no existir un jutjat de primera instància, trobem en el propi edifici 

de l'Ajuntament un jutjat de pau, atenent les qüestions quotidianes de 

menor rellevància dels veïns. 
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Il·lustració 9. Vista panoràmica del nucli urbà des de l’oest 

 
Font: www.valenciaturisme.org 

1.4. Planejament urbà en vigor 

L'instrument de planejament vigent en el municipi de Càrcer és el Pla 
General d'Ordenació Urbana, aprovat per la Comissió Territorial 

d'Urbanisme l'1 de febrer de 2002. No s'ha revisat amb posterioritat, encara 
que sí s'ha modificat puntualment dues vegades.  
 

Segons aquest document, l'estratègia de desenvolupament per al municipi 
de Càrcer  es fonamenta en un model territorial basat en els següents 

aspectes: 
 

- Crear noves estructures urbanes de forta personalitat, alta qualitat i 

caràcter unitari que constituïsquen un eficaç contrapés a l'actual 
estructura urbana. 

 
- Obtindre dotacions públiques, de manera no onerosa per a les arques 

municipals, a través dels sistemes de gestió permesos per l'actual 

legislació. 
 

D'una forma més detallada, les determinacions més rellevants són les 
següents: 
 

- En referència a la xarxa viària, es preveu l'execució de les rondes 
nord, sud i est. Aquesta última és l'avinguda de separació de Càrcer 

amb Alcàntera de Xúquer. D'aquesta manera, es tanca la circulació 
perimetral al nucli urbà de nord a sud i es produeix l'enllaç amb la 
carretera de La Pobla Llarga a Sumacàrcer.  

 
- En referència a espais lliures i zones verdes, es preveu l'execució dels 

necessaris per a cobrir els estàndards dotacionals, amb el 
manteniment d'uns altres ja previstos, a l'espera que es produïsca a 
través dels instruments urbanístics la seua cessió i urbanització. 
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- En Sòl Urbà Residencial es mantenen les determinacions anteriors al 
Pla: no es classifica més sòl urbà, en espera que els propietaris 

afectats pel sòl urbà a desenvolupar siguen capaços de complir amb 
els deures i adquirir el dret a edificar. 

 
- En Sòl Urbà Industrial s'adapta el sòl industrial a les necessitats reals 

de la població, desqualificant sòl en la zona oest, i conservant 

aquesta classificació en dos enclavaments que corresponen a les dues 
indústries existents. 

 
- El Sòl Urbanitzable cobreix un paper important en la proposta 

d'ordenació territorial que incorpora el present Pla en constituir la 

reserva potencial de sòl industrial i residencial.  
 

 Per al Sòl Urbanitzable Residencial, es classifiquen dos sectors, 
un en ple nucli urbà: Sector Residencial Sud, i un segon en la 
part sud del terme, al costat del riu Sellent, denominat 

Residencial Aldeamayor. Els dos es defineixen amb ordenació 
detallada. 

 
 Per al Sòl Urbanitzable Industrial, es classifica dos sectors, un 

en la zona sud del nucli urbà i un altre encara més al sud, al 
costat del camí de Xàtiva a Càrcer, a uns 500 m de l'anterior. 

 

- En Sòl No Urbanitzable, aplicació a una àmplia reserva de terrenys 
situats al nord del nucli urbà, amb la pretensió de salvaguardar 

aquests terrenys, d'excepcional capacitat agronòmica, per a ús 
agrícola exclusiu, al mateix temps que es preveu el possible risc de 
desbordaments dels rius Sellent i Xúquer, no permetent-se la 

construcció d'habitatges de cap mena, ni activitats que pogueren 
generar riscos davant possibles desbordaments dels rius abans citats. 
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Il·lustració 10. Proposta de Pla General de Càrcer de 2002. Pla de 

classificació de sòl 

 
Font: Pla General d’Ordenació Urbana Càrcer 

1.5. Accesibilitat i barreres arquitectòniques 

1.5.1. Itineraria accessibles i conversió en zona de vianants dels 

espais públics 

Com bé sabem, un tema d'especial necessitat a abordar dins del 

funcionament del municipi de Càrcer a nivell urbà, és el de la facilitat o 
deficiències en matèria d'accessibilitat urbana. Amb això ens referim a la 

llibertat, autonomia, orientació i seguretat per a la mobilització i ús dels 
espais lliures en àmbits urbans, rurals i zones verdes de domini públic i/o 
privat que condicionen aquests entorns perquè resulten lliures de barreres 

urbanístiques. 
 

En nombroses localitzacions, es troba a faltar l'execució de voreres 

accessibles amb els rebaixes en pendent que eviten l'escaló entre vorera i 

calçada. Excepte en l'entorn del carrer Blasco Ibáñez i als carrers del barri 

de Sant Roc, els itineraris accessibles no estan garantits en el recorregut 

per als vianants urbàns de Càrcer.  

Els carrers mantenen un diferent nivell entre la calçada i les voreres. 

Resoldre aquests desnivells a la mateixa plataforma del vial facilitaria 

l'activitat urbana a les persones amb mobilitat reduïda. En els accessos a 
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diferents edificis municipals també han d'analitzar-se i fomentar-se 

aquestes actuacions. 

Il·lustració 11. Exemple de barreres arquitectòniques en l’entorn urbà de 

Càrcer (voreres a diferent nivell de la calçada sense rebaixes) 

 
Font: Visor a peu de carrer de GoogleStreetV¡ew 

Conversió en zona de vianants d'espais urbans 
Actualment, el nucli urbà presenta una conversió en zona de vianants molt 

reduïda del centre històric, cenyida als carrers Sant Roc, Santa Anna i de 
l’Esglèsia, resolta en realitat com a carrers de coexistència amb prioritat per 
als vianants. Delimitar una zona més àmplia amb restricció efectiva del 

trànsit, en la qual els vehicles continuen accedint, encara que no com a vial 
de comunicació sinó com a fi de trajecte, facilitaria la generació d'un àmbit 

més saludable. 
 
A més, es fa patent la necessitat de vegetar els espais sobre els quals 

s'intervinga i dotar d'escocells i línies d'arbratge a les voreres dels carrers 
de Càrcer  on actualment es troba a faltar.  

1.5.2. Estacionament 

A l'interior  del nou nucli de Càrcer, independentment de la mena de carrer 
de què es tracte, l'estacionament es disposa en una fila lateral en cordó, 

sense estar expressament senyalitzat. En aquestes zones urbanes els 
problemes d'estacionament són menys severs que els que podríem trobar 
en nuclis urbans històrics tradicionals. 

 



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

27 
 

Del diagnòstic realitzat amb el trànsit, hem de concloure amb la idoneïtat de 
reforçar transports alternatius com la bicicleta i les comunicacions per als 

vianants.  
 

Donada l'escala del nucli urbà, la proximitat a equipaments, així com el 
favorable clima, Càrcer pot plantejar-se implantar àmpliament els 
transports més respectuosos amb el medi ambient i la salut dels seus 

habitants. 

1.6. Anàlisi energètica 

1.6.1. Tipologia edificatòria residencial i patrons de consum 

La tipologia edificatòria més estesa en el municipi és l'habitatge unifamiliar 

adossat. Es tracta d'un habitatge més compacte, i per tant,  amb menys 
pèrdues que les unifamiliars aïllades. No obstant això, augmenta les 

pèrdues respecte a la tipologia d'habitatge plurifamiliar en bloc o entre 
mitgeres, les quals milloren el seu comportament en compacitat i consums 
d'energia. 

 
Càrcer compta actualment amb 68 immobles o parts d'immobles certificats 

energèticament i amb el certificat d'eficiència energètica registrat en 
l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.  

 
Si analitzem les qualificacions energètiques obtingudes per aquests 68 
edificis, obtenim els següents resultats:  

 

Taula 3. Qualificació energètica d’immobles certificats 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA Num % 

A 0 0,00 

B 1 1,48 

C 5 7,35 

D 12 17,65 

E 36 52,94 

F 6 8,82 

G 8 11,76 

TOTAL 68 100 

 
Com podem observar, més del 50% dels immobles obtenen una qualificació 

E. Un altre aspecte rellevant és que les qualificacions obtingudes a partir 

d'una B cap avall, no arriben a representar el 2% del total. Tenint en 

compte que aquestes qualificacions A i B serien les més concordes amb les 

exigències energètiques d'edificis nous o rehabilitats energèticament, veiem 

un risc de pobresa energètica en el municipi. 
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Aquest punt demostra un clar potencial de millora en les qualitats 

energètiques dels edificis. Les baixes qualificacions es deuen a tres motius 

fonamentalment: 

1- Envolupants tèrmiques amb acumulacions excessives de pèrdues 

2- Sistemes de calfament de l'aigua calenta sanitària i la climatització de 

rendiments baixos. 

3- Falta d'ús d'energies renovables en el consum dels habitatges i els 

edificis terciaris. 

Per a poder establir el grau de risc de pobresa energètica, analitzem els 

resultats de consums d'energia primària no renovable i les emissions de 
CO2 associats a una mostra representativa de les qualificacions 

energètiques obtingudes. La mostra que s'ha establit comprén els següents 
immobles, en els quals s'han recopilat aproximadament un 15% dels 68 
certificats totals. 

Taula 4. Consum d’energia primària i emissions de CO2 

Qua 
Núm 

Reg. 
Direcció 

KwH

/m2 
KgCO2 Tipologia 

B E2021TG020762 C/ESCRIPTOR JOAN 

FUSTER, 1 - AVINGUDA 

DEL LLAURADOR, S/N 

92 16 INDIVIDUAL 

C E2021TL020941 C/MAJOR, 16 - PL. MACHÍ, 
9 

189 32 UNIFAMILIAR 

D E2019VU075646 Cl Jose Maria Ots 
Capdequí, nº1 

152 28 UNIFAMILIAR 

D E2019VB008486 C/ L´OLIVERA, 41 137 26 UNIFAMILIAR 

D E2019VM011326 AV. GERMANIES, 86 137 23 UNIFAMILIAR 

D E2019VH018578 CL: MESTRE JAUME 
POQUET, núm.: 7 

128 24 UNIFAMILIAR 

E E2017VS085228 C/ MATAMON , núm. 5 141 29 UNIFAMILIAR 

E E2017VZ015917 CL: Monestir Del Puig, 
núm.: 9, planta: 3, porta: 

5 (Cadastre- És:A) 

113 23 INDIVIDUAL 

E E2015VG026483 AV. GERMANIES (ELS) 72 191 49 UNIFAMILIAR 

E E2015VL052776 C/ 9 D'OCTUBRE 8 PIS 3 
PORTA 6 

97 24 INDIVIDUAL 

E E2014VL018893 C/ COOPERATIVA 

AGRICOLA Núm. 19 ESC B 
PL 2a PTA 6 

92 24 INDIVIDUAL 

E E2016VJ077252  C/ FRANCESC VENDREL I 
MES , 24-02-3 

105 20 INDIVIDUAL 

E E2016VP080780 C/ 9 D´ OCTUBRE, núm. 

8,2°,pta 3 

132 23 INDIVIDUAL 

E E2016VI055088 C/ NOU D'OCTUBRE núm. 
4, 3r, 5a. 

141 29 INDIVIDUAL 

F E2016VJ044807 Avda Els Germanies núm. 

42 Pl:01 Pt:01A 

237 45 INDIVIDUAL 
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G E2013VD011385 C/ J.Maria Parejas Machi, 
nº1, esc.esq., pl.3, pt.11 

257 66 INDIVIDUAL 

 

Finalment, contrastem les dades de Càrcer  amb la mitjana nacional per als 
edificis residencials que l’IDAE situa en l'arc Mediterrani de la geografia 
espanyola en el seu estudi “Consums del Sector Residencial a Espanya 

Resum d'Informació Bàsica”.  
 

En aquest cas les dades comparades amb Càrcer llancen que el perfil 
tipològic en els consums s'assembla més al dels habitatges unifamiliars que 

no al d'habitatges plurifamiliars. Si comparem la mitjana en llars en l'arc 
Mediterrani espanyol, obtenim el doble de consum d'energia primària no 
renovable i pràcticament la mateixa diferència en emissions de CO₂. 

 

Hem de tindre en compte que els certificats d'eficiència energètica suposen 
una mostra parcial del parc immobiliari. A més, també considerem que les 
dades de l'IDAE són estadístics mentre que les dades del certificat 

d'eficiència energètica estableixen un treball de camp per part d'un 
professional qualificat que ha visitat l'immoble en qüestió. 

 
Encara fent les anteriors excepcions, queda sobradament demostrada la 
necessitat d'intervindre en la millora de l'eficiència energètica dels 

immobles. 

Taula 5. Consums i emissions de CO2 mitjans per llars a Espanya 

 
kWh tep 

kWh/m2 

any(*) 

KgCO2/m2 

any(**) 

UNIFAMILIAR 15.514,42 1,334 129,3 25,3 

PIS 7.547,87 0,649 62,9 12,3 

CLIMA MEDITERRANI 

MITJANA DE LLARS 
8.361,97 0,719 69,7 12,1 

MITJANA LLARS A 

CÀRCER.  
17.871,06 1,53 149 31 

Font: CEE registrats a Càrcer. (*) 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 

El municipi de Càrcer tenia un total de 1.827 habitants al 2020. Aquesta 

dada implica un creixement interanual del -1,88%, és a dir, la població ha 

decrescut. A més a més, observant les dades des d’una perspectiva 

històrica veiem que la població de Càrcer ha minvat notablement entre 

2010 i 2020, passant de 2.062 habitants als 1.827 actuals.  

Gràfic 1. Evolució de la població. Càrcer, 2010-2020 (Absoluts) 

 
Font: Institut Nacional d'Estadística (INE). Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball. Elaboració pròpia 

Seguidament, veiem amb més deteniment el creixement interanual de 

Càrcer en comparació amb la província de Valencia. Com s’aprecia al gràfic, 

el conjunt provincial té una taxa de creixement notòriament superior a la 

municipal.   
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Gràfic 2. Taxa demogràfica de Creixement Interanual. Càrcer, 2019-2020 

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

Des d’una perspectiva comparada, veiem que les mitjanes mòbils 

(calculades per a períodes de tres i cinc anys) de l’evolució de la taxa de 

creixement real, suavitzen la tendència d’aquesta, que presenta oscil·lacions 

més prominents. Així, dites mitjanes mòbils constaten la tendència al 

decreixement de la població del municipi de Càrcer. 

Gràfic 3. Evolució de la taxa de creixement interanual i de les mitjanes 

mòbils. Càrcer, 2008-2020 

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

D’altra banda, en relació al creixement vegetatiu (diferència entre 

naixements i defuncions), és negatiu en pràcticament tot el període 

estudiat, la qual cosa es correspon amb la tendència al decreixement 

observada en les gràfiques anteriors. Tot i que s’aprecia variacions notables 
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en funció dels anys, l’únic moment en el qual el creixement vegetatiu fou 

positiu és l’any 2010.  

Gràfic 4. Creixement vegetatiu. Càrcer, 2009-2019 

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

 Estructura de la població segons edat 

Pel que fa a l’estructura de la població en funció de l’edat, veiem que el 

64,75% de la població pertany al sector poblacional de persones en edat de 

treballar. No obstant això, el percentatge de menors de 15 anys és molt 

inferior al percentatge de persones majors de 64 anys, el que ens indica un 

progressiu envelliment de la població.  

Gràfic 5. Estructura de la població segons grans grups d’edat. Càrcer 2020 

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

A continuació, analitzarem la piràmide poblacional del municipi de Càrcer. 

Aquesta corrobora l’envelliment poblacional ja que, com es pot veure, els 

grups d’edat amb més concentració de persones són les generacions d’entre 
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50 i 64 anys (22,33% del total), sent el grup quinquennal d’entre 55 i 59 

anys el que més efectius poblacionals disposa.  

Gràfic 6. Piràmide de població. Càrcer 2020 

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

2.1.2. Nuclis familiars 

Continuant amb els nuclis familiars, només hi ha dades en l’àmbit comarcal. 

Així doncs, veiem que al 2019 hi havia un total de 168.103 llars a la 

comarca de la Ribera Alta. Això implica una reducció del 1,33% en 

comparació amb 2014. Desagregant les dades per tipus de llar, podem 

apreciar que la més nombrosa és el tipus de llar composta per parelles amb 

fills (35,30%) i després les parelles sense fills a la llar (21,21%). En 

ambdós casos, trobem una disminució respecte de 2014 (-3,88% i -2%, 

respectivament).  

Aquesta tendència a la disminució s’aprecia també a les llars monoparentals 

formades per la mare i almenys un fill menor de 25 anys (-6,86%), les llars 

unipersonals de persones de 65 o més anys, siguen dones (-3,18%) o 

homes (-10,49%), i també en les unipersonals de dones menors de 65 anys 

(-11,35%). Per contra, les llars unipersonals formades per pares amb 

almenys un fill menor de 25 anys (+20,36%) i la categoria “altres” 

(+3,28%) han augmentat entre 2014 i 2019. 
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Gràfic 7. Estimacions de les llars segons tipologia. La Ribera Alta, 2019 

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

2.1.3. Anàlisi de la diversitat 

 Diversitat cultural 

Pel que fa a la diversitat cultural del municipi de Càrcer, observem que 

només un 5% de la població té una nacionalitat distinta a l’espanyola. A 

més a més, entre 2010 i 2020 la població estrangera, de igual manera que 

la població general, s’ha reduït.  

Desagregant les dades per nacionalitats, veiem que la més abundant és la 

procedent de països de la Unió Europea (un 2% del total), tot i haver-s’hi 

reduït de 92 persones a 41 en deu anys. A continuació, tenim la població 

procedents de països africans, que representen un altre 2% de la població i 

que ha perdut només tres persones.  

Per últim, observem que hi ha un 1% de persones procedents de països 

d’Amèrica, encara que han passat de ser 34 persones a ser 24. Pel que fa a 

persones procedents de països d’Europa no comunitaris, veiem que han 

passat de ser set persones a ser zero.  
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Taula 6. Comparativa de la distribució de la població de la ribera Alta i 

Càrcer segons lloc de naixement. 2010 i 2020 

Nacionalitat 

La Ribera Alta Càrcer 

2010 2020 Diferència 

% 
del 

total 
any 

2020 

2010 2020 Diferència 

% 
del 

total 
any 

2020 

Total 224.236 222.473 -1763 100% 2062 1827 -235 100% 

Espanyola 202.028 200.690 -1338 90% 1.893 1.729 -164 95% 

Unió 

Europea 
11.926 9.769 -2157 4% 92 41 -51 2% 

Europa no 
comunitària 

1.566 1.822 256 1% 7 0 -7 0% 

Àfrica 5.238 6.403 1165 3% 36 33 -3 2% 

Amèrica 3.051 2.827 -224 1% 34 24 -10 1% 

Àsia, 
Oceania i 
Apàtrides 

427 962 535 0% 0 0 0 0% 

         Total 224.236 222.473 222.473 100% 2.062 1.827 -235 100% 

Espanyola 202.028 200.690 -1.338 90% 1.893 1.729 -164 95% 

Estrangera 22.208 21.783 -425 10% 169 98 -71 5% 

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

En relació al lloc de naixement, veiem que del total de persones que viuen a 

Càrcer, 1.574 han nascut a la Comunitat Valenciana, mentre que 253 han 

nascut fora de la Comunitat.  

Si desglossem les dades, veiem que el primer grup es composa de persones 

nascudes al mateix municipi (708), persones nascudes en un altre municipi 

de la Ribera Alta (363), persones nascudes en una comarca diferent (486) i 

persones nascudes en Alacant o Castelló (17). El segon grup està format 

per persones nascudes en una altra comunitat autònoma (114) i persones 

nascudes a l’estranger (139). També com es pot apreciar, tots els grups de 

població s’han reduït llevat del col·lectiu de persones nascudes en una altra 

província, que ha passat de 16 persones a 17. 
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Taula 7. Distribució comparativa de la població de Càrcer. 2010-2020 

Lloc de naixement 2010 2020 Diferència % 

Total 2.062 1.827 -235 33 

Comunitat Valenciana 1.745 1.574 -171 24 

Mateix municipi 795 708 -87 12 

Diferent municipi de la mateixa comarca 382 363 -19 3 

Diferent comarca de la mateixa província 552 486 -66 9 

Diferent província de la Comunitat Valenciana 16 17 1 0 

Fora de la Comunitat Valenciana 317 253 -64 9 

Altra Comunitat Autònoma 128 114 -14 2 

Estranger 189 139 -50 7 

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

A continuació, parem atenció al preu de la vivenda al municipi de Càrcer. Si 

atenem al preu de les vivendes en règim general, s’observa que el seu preu 

per metre quadrat en el període 2009-2012 és de 1.212,80€/m2, 

significament més barat que al conjunt comarcal. Ocorre el mateix amb les 

vivendes en règim concertat, en aquest cas, amb una diferència prou 

notable, ja que a Càrcer el preu era de 1.364,40€/m2 i a la Ribera Alta de 

1.705,50€/m2.  

Les vivendes en règim especial varien de 1.137€/m2 a Càrcer a 

1.303,76€/m2 al conjunt comarcal. Per últim, quant a les vivendes usades, 

el preu a Càrcer era el mateix que les de règim general, mentre que a la 

Ribera Alta aquest era de 1.576,64€/m2.  

Taula 8.Comparativa preu màxim de vivenda. LA Ribera Alta i Càrcer, 2009-

2012 (euros/m2) 

Tipus de Vivenda La Ribera Alta Càrcer 

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 

Per terminar l’apartat de diversitat cultural, atenem al saldo migratori de 

Càrcer en comparació a la comarca de la Ribera Alta. Com es pot veure a la 

taula següent, el saldo migratori del municipi és negatiu, la qual cosa, es 

correspon de nou amb la tendència al decreixement de la població. Per 

contra, el conjunt comarcal té un saldo migratori positiu. Així doncs, es pot 

concloure que Càrcer no és un municipi atractiu per a nous residents.  
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Taula 9.Saldo migratori comparat. La Ribera Alta i Càrcer 

Origen/destí La Ribera Alta Càrcer 

Total 2.137 -16 

Comunitat Valenciana 423 -19 

Altres Comunitats Autònomes 106 -3 

Estranger 1.608 6 

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 indicador demogràfic que permet analitzar 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).  

Gràfic 8. Taxa de dependència comparada. Càrcer, 2010 i 2020 

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

Aquesta gràfica ens assenyala que el municipi de Càrcer té una taxa de 

dependència de 56,6%, lleugerament superior a la comarca (53,7%) i la 

província). No obstant, s’aprecia una reducció de la taxa de dependència a 

Càrcer entre 2010 i 2020, mentre que al conjunt comarcal i provincial 

aquesta ha augmentat. Açò ens indica que a Càrcer s’ha passat de tenir 

61,9 en situació de dependència per cada 100 potencials actius a 56,6 

persones en aquesta situació per cada 100 potencials actius en deu anys.  

A continuació desagregarem les dades de la taxa de dependència en els 

seus components inactius. D’aquesta manera, podem analitzar la “taxa de 
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dependència de persones menors de 16 anys” (o taxa de dependència 

infantil) i la “taxa de dependència de persones majors de 64 anys”.  

En primer lloc, observem que la taxa de dependència infantil de Càrcer s’ha 

reduït notablement en l’última dècada, ja que al 2010 aquesta era de 

25,6% i en l’actualitat de 22,1%. Contràriament a açò, veiem que al 

conjunt comarcal i provincial s’ha augmentat lleugerament. Aquesta dada 

ens indica que durant els últims deu anys, els xiquets menors de 16 anys 

s’han reduït de manera significativa al municipi. A més a més, reafirma que 

la població de Càrcer pateix un envelliment progressiu de la població.  

Gràfic 9. Taxa de dependència de la població menor de 16 anys. Càrcer, 

2010 i 2020 

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

En segon lloc, també s’aprecia una lleugera reducció de la taxa de 

dependència de la població major de 64 anys, ja que al 2010 aquesta va ser 

de 36,3% mentre que al 2020 va ser de 34,4%. Tot i això, aquesta taxa és 

superior al municipi que al conjunt comarcal (28,9%) i provincial (29,3%).  

Gràfic 10. Taxa de dependència de la població major de 64 anys. Càrcer, 

2010 i 2020 

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

L’índex d’envelliment és un indicador demogràfic que ens indica la proporció 

de persones majors de 64 anys sobre les persones menors de 16 anys. 

L’índex reflecteix de manera clara la tendència a l’envelliment d’una 

població, en sèrie històrica o comparativa.  

Gràfic 11. Índex d’envelliment. Càrcer 2010 i 2020 

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

S’aprecia que l’índex d’envelliment al 2020 era de 155,8%, 14,1 punts 

percentuals més que al 2010. A més a més, la xifra és considerablement 

més alta al municipi que al conjunt comarcal i provincial, on en 2020, les 

xifres eren de 116,7% i 122,5% respectivament. 

Analitzant les dades en perspectiva històrica, veiem que aquest es va reduir 

lleugerament entre 2010 i 2011, per a posteriorment augmentar 

progressivament fins a 2018, any en que es va assolir el pic màxim 

(160,2%). Al 2019, l’índex es va reduir de manera notable però aquest ha 

continuant pujant fins als 155,8% esmentats.  

Gràfic 12. Evolució de l’índex d’envelliment. Càrcer, 2010 i 2020 

 
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 mostra la proporció 

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.  

Aquest índex es diferencia dels anteriors en tant que aquest és un indicador 

de vitalitat demogràfica, així, quant més alt siga la proporció de xiquets per 

cada 100 dones en edat de fecundació, major serà la capacitat de 

regeneració poblacional.  

En aquest cas, tant la comarca de la Ribera Alta com la província de 

València, tenen un comportament molt similar al llarg del període estudiat. 

El municipi de Càrcer, té un comportament lleugerament diferent, ja que 

entre 2010 i 2017, l’índex era sensiblement inferior.  

No obstant, des de 2017 fins a l’actualitat, l’índex s’ha establit als nivells 

comarcals i provincials, inclús superant-los en l’any 2019. A més, en 2020 i 

2018, l’índex de maternitat a Càrcer era un poc més alt que a València, 

encara que en comparació amb la Ribera Alta, és inferior.  

Gràfic 13. Índex de maternitat comparada. Càrcer, la Ribera Alta i 

província de València. 2010-2020 

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

 Índex de tendència 

L’últim dels indicadors demogràfics és l’índex de tendència, el qual ens 

mostra 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, aquest 

índex ens permet veure la proporció de xiquets entre zero i quatre anys 

respecte els xiquets entre cinc i nou anys. D’aquesta manera, podem 

observar si la tendència al creixement és positiva o negativa en termes de 

natalitat.  
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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.  

Pel que fa a aquest índex, observem que la tendència de Càrcer presenta un 

comportament completament diferent al conjunt provincial i comarcal. 

Mentre que aquests últims, tendeixen al decreixement progressiu entre 

2010 i 2020, Càrcer presenta en 2010 un índex de tendència notablement 

inferior al conjunt comarcal i provincial, el qual creix en més de deu punts 

percentuals en 2011, per a partir d’aquest any decréixer fins al 2014, any 

en que va assolir el seu mínim. Entre 2014 i 2019, l’índex augmenta 

considerablement, superant de manera significativa els índex de la Ribera 

Alta i la província de València. No obstant, el 2020 torna a caure 

notablement fins a arribar al 85,1%. Tot i això, en l’actualitat l’índex 

continua sent superior a Càrcer que al conjunt comarcal i provincial.    

Gràfic 14. Índex de tendència comparada. Càrcer, la Ribera Alta i província 

de València. 2010-2020 

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

2.2. Àmbit social 

El municipi de Càrcer disposa de serveis d’assistència bàsica mancomunats 

amb la Mancomunitat de la Ribera Alta. Per exemple, compten amb un 

servei d’atenció i recursos destinats a prevenir la marginació i promoure la 

integració d’aquelles persones o famílies que necessiten aquesta ajuda. 

També ofereix un servei d’atenció a persones en situació de dependència, 

intervenció en la infància i adolescència, una unitat de prevenció 

comunitària en conductes addictives (UPCCA), una agència d’igualtat i 

convivència i una oficina comarcal d’habitatge.  
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D’altra banda, Càrcer també pertany a la Mancomunitat d’Alcàntera de 

Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent. Aquesta mancomunitat, ofereix tant serveis 

socials com municipals, per exemple disposen d’un Equip Específic 

d’Intervenció a Infància i Adolescència (EEIIA), serveis de mediació, serveis 

d’aigües potables, etc.  

Per aprofundir amb l’anàlisi social, atendrem a les dades relatives als 

indicadors de renda mitjana per unitat de consum i els indicadors de 

pobresa, encara que aquestes només estan disponibles en l’àmbit comarcal.  

 Renda mitjana 

Quant a la renda mitjana per unitat de consum, observem que és superior a 

la Ribera Alta (16.331€) que al conjunt provincial (16.236€) i autonòmic 

(15.582€). Si desagreguem les dades per gènere, veiem que als tres 

territoris la renda mitjana dels homes és superior a les dones, evidenciant 

l’escletxa salarial de gènere. Tot i això, observem que la renda mitjana de 

les dones és més alta a la Ribera Alta que a la província de València i a la 

Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un avantatge per a les dones de 

la comarca. Pel que fa als menors de 16 anys, la renda mitjana dels 

habitants de la Ribera Alta és de 14.277€, molt similar a la renda mitjana 

autonòmica però lleugerament inferior a la provincial.  

Gràfic 15. Renda mitjana per unitat de consum. Comparativa 2019 

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

 Indicador de risc de pobresa o exclusió social 

En relació a les dades relatives a la situació de pobresa, prendrem com a 

referència l’Indicador AROPE, el qual indica la quantitat de persones que hi 

ha a un territori en situació de pobresa i/o exclusió social (AROPE – At Risk 
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Of Poverty and/or Exclusion- és un indicador creat per la Xarxa Europea de 

Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, que mesura la pobresa).  

Gràfic 16. Percentatge de població en risc de pobresa / exclusió social. 

Indicador AROPE. Càrcer, 2019 

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

Així, observem que a la Ribera Alta l’indicador AROPE era de 21,3% al 2019 

i de 24,7% al 2012, és a dir, en set anys la Ribera Alta ha sigut capaç de 

reduir els seus índex de pobresa notablement. No obstant, tot i que aquesta 

dada és positiva, encara és insuficient, ja que dos de cada deu persones a 

la Ribera Alta, es troben en situació de pobresa i/o exclusió social.  

Si ho comparem amb la província de València i la Comunitat Valenciana, 

veiem que l’indicador AROPE és superior al conjunt comarcal, la qual cosa 

ens indica que en aquests territoris hi havia més persones en aquesta 

situació que a la Ribera Alta. 

 Pensions y pensionistes 

A continuació veurem dades relatives a la població de la tercera edat. Des 

d’una perspectiva social, cal considerar la quantitat total de pensionistes. 

Així, observem que al 2019 hi havia un total de 512 pensionistes, 

lleugerament inferior al 2012 que hi havia un total de 535. Com s’aprecia al 

gràfic, entre 2013 i 2016 hi ha una reducció considerable de pensionistes. 

L’any següent la xifra va pujar fins als 525 pensionistes, per a partir 

d’aquest any començar a baixar.  

Comunitat Valenciana Província de València La Ribera Alta
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0

5

10

15

20

25

30

35



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

44 
 

Gràfic 17. Pensionistes. Càrcer, 2012-2019 

 
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 

Seguidament, veurem aquestes dades desagregades per edat. En aquest 

sentit observem que el grup d’edat de persones de 85 i més any s’ha 

incrementat de 66 persones a 77; el mateix ocorre amb el grup d’edat de 

fins a 64 anys, que passa de 69 a 86 persones. Al contrari, tenim els dos 

grups més nombrosos, primer el grup de 75 a 84 anys que es redueix de 

179 persones a 136, i el grup d’edat d’entre 65 i 74 anys, que es redueix de 

142 persones a 130.  

Gràfic 18. Pensionistes segons sexe i edat (grans grups). Càrcer, 2012-

2019 

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

pròpia 
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total de pensions era de 715€ al municipi de Càrcer, xifra notòriament 

inferior que al conjunt comarcal. A més, en ambdós territoris, els homes 

tenen una quantia molt superior a les dones, tot i que en la Ribera Alta és 

més alta, tant per a homes com per a dones.  

Per classe de pensió, veiem que les dones de Càrcer cobren més en les 

d’incapacitat permanent i de viduïtat, mentre que en les pensions de 

jubilació i d’orfandat, són els homes quins cobren més. En el cas de les 

pensions de jubilació, això es deu a les diferents experiències vitals i 

laborals que tenen els homes i les dones, on aquestes últimes tendeixen a 

patir més atur, jornades parcials, són les que majorment s’encarreguen de 

les cures de persones dependents i xiquets, etc.  

Taula 10. Pensions segons sexe i classe. Import mensual mitjà 2019 

(euros) 

  La Ribera Alta Càrcer 

Total 

Total 825 715 

Homes 1.023 881 

Dones 654 610 

D'incapacitat permanent 

Total 855 806 

Homes 916 755 

Dones 760 868 

De jubilació 

Total 942 814 

Homes 1.121 968 

Dones 680 661 

De viduïtat 

Total 609 535 

Homes 417 436 

Dones 628 547 

D'orfandat 

Total 356 314 

Homes 364 379 

Dones 348 282 

En favor de familiars 

Total 478 - 

Homes 490 - 

Dones 474 - 

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

  



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

46 
 

2.3. Teixit associatiu 

El municipi de Càrcer té un teixit associatiu conformat pels següents agents 

socials:  

- Societat artístic musical “El Valle” de Càrcer. 

- Junta Central de Moros i Cristians. 

- Associació de Pares i alumnes del CEIP “Pare Gumilla”. 

- Societat de pardals del camp. 

- Societat de pesca “Càrcer”. 

- Càritas. 

- Unió Esportiva de Càrcer. 

- Penya Coetera Rafa Terol. 

- Mestresses de la llar Tyrius. 

- Penya BTT “Javalins” de Càrcer.  

- Escola de Pilota. 

- Escola de Futbol Atlètic Càrcer. 

- Associació de Jubilats i Pensionistes. 

- Grup de Solidaritat amb el tercer món. 

- Societat Colombicultura. 

- Societat de Caçadors “El Tordo”. 

- Societat de pescadors “El Cano”. 

- Falla “El Corralot”. 

- AMPA IES Càrcer. 

- Associació Amics del Cavall La Vall. 

- Club de Neu Càrcer. 

- AMPA Escolta Infantil Municipal Càrcer. 

  



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

47 
 

3. Eix de promoció econòmica 

3.1. Estructura productiva 

A continuació, farem una anàlisi de l’estructura productiva del municipi de 

Càrcer. Primer de tot, al 2020 hi havia un total de 80 empreses, 37 de les 

quals tenien una personalitat jurídica i 43 física. A més, de les 80 totals, 35 

disposaven d’assalariats mentre que 45 no en tenien.  

En comparació amb 2018, observem que la xifra total era la mateixa però la 

distribució entre empreses amb assalariats i sense ha canviat. Veiem doncs 

que al 2018, 42 empreses tenien assalariats, mentre que les 38 restants no 

en tenien.  

Gràfic 19. Empreses registrades a Càrcer, segons tinguen o no assalariats. 

2018 i 2020 

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

Si veiem les dades per sectors, observem que a l’últim trimestre de 2020, 

21 de les empreses pertanyien al sector serveis, sis d’elles al sector 

industrial, i huit d’elles al sector de l’agricultura. 
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Gràfic 20. Empreses registrades a Càrcer segons sector d’activitat. 2018-

2019 

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

Per aprofundir en l’anàlisi de l’estructura productiva de Càrcer, atendrem als 

contractes laborals registrats del municipi de Càrcer.  

En aquest sentit, observem que hi ha un total de 972 contractes laborals 

registrats al 2020, la qual cosa, suposa una reducció del 17,21% respecte 

de 2010. A més, veiem que l’escletxa de gènere és notable, ja que un 

74,28% dels contractes laborals registrats són homes i només un 25,72% 

són de dones. A més, els contractes laborals s’han reduït en ambdós grups 

de la població. Aquestes dades ens indiquen una regressió de l’estructura 

productiva del municipi de Càrcer.  

Taula 11. Contractes laborals registrats segons gènere. Comparativa 2010 i 

2020 

Àmbit 

Homes Dones 

2010 2020 Diferència %  2010 2020 Diferència %  

Província 

de 
València 

427.120 541.321 114.201 26,7 322.814 372.726 49.912 15,5 

La 
Ribera 

Alta 
41.203 66.738 25.535 62,0 26.976 34.509 7.533 27,9 

Càrcer 864 722 -142 -16,4 310 250 -60 -19,4 

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

 

A continuació, observem aquestes dades desagregades per sectors 

productius. Al 2020, el sector predominant quant a contractes laborals és el 

sector de l’agricultura, ja que dels 972 contractes laboral, 601 havien estat 
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en aquest sector. Seguidament del sector agricultor, tenim el sector serveis, 

amb un total de 307 contractes. En menor mesura, els segueixen el sector 

de la construcció (40) i el sector industrial (24).  

Gràfic 21. Contractes laborals segons sector d’activitat. Càrcer, 2010-2020 

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

 

Quant a la temporalitat dels contractes, es pot veure que fins a un 96,30% 

tenen un caràcter temporal, mentre que només un 3,7% són de caràcter 

indefinit. Açò és un desavantatge per als habitants de Càrcer, ja que la 

temporalitat pot implicar inestabilitat i precarietat laboral.   

 

Gràfic 22. Contractes laborals segons siguen temporals o indefinits. Càrcer, 

2010-2020 

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

Per finalitzar l’anàlisi de la promoció econòmica, atendrem en primer lloc a 

les dades relatives a la distribució de la població en funció de la seua relació 

amb l’activitat, açò es, si són actius o inactius, aturats o ocupats, etc. No 

obstant, aquestes dades només estan disponibles en l’àmbit comarcal, així, 

veurem les dades de la Ribera Alta.  

Taula 12. Distribució de la població total segons relació amb l’activitat. La 

Ribera Alta, 2020 (milers de persones) 

  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 

Inactius 36,17 15,7 20,47 

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

Com s’aprecia a la taula, la taxa d’activitat de la Ribera Alta (percentatge de 

població ocupada i parada sobre el total de la població entre 16 i 65 anys) 

és de 74,21%. El 63,98% de la població està ocupada, mentre que el 

10,23% està en l’atur. La resta de persones són persones inactives.  

D’altra banda, en relació a les persones demandants d’ocupació, si en tenim 

dades a nivell municipal. Així, al 2020 hi havia un total de 88 persones 

demandants, 31 de les quals eren homes i 57 dones. Aquesta diferència de 

gènere s’aprecia en el conjunt històric des de 2014 fins a l’actualitat. No 

obstant, els anys previs i coincidents amb els anys immediatament 

posteriors a la crisi del 2008, es veu com hi ha més homes demandants 

d’ocupació que dones. Açò es deu a que la recessió va afectar en major 

mesura a treballs com la construcció, sovint masculinitzats.  

Podem vore també, com les xifres d’homes demandants d’ocupació s’ha 

reduït notablement entre 2010 i 2020, mentre que les xifres per a les dones 

s’han mantingut estables. No obstant, entre 2011 i 2016, les xifres 

femenines van augmentar notòriament.  
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Gràfic 23. Demandants d’ocupació segons gènere. Càrcer, 2010-2020 

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

Analitzant les dades per edats, observem que en tots els grups d’edats s’ha 

reduït de manera considerable les dades de demandants d’ocupació. També 

s’aprecia com el grup amb més persones demandants és el de 25 a 44 

anys, seguit del de més de 44 anys i el de menors de 25. Aquesta 

distribució es manté en pràcticament tot el període estudiat, llevat de l’any 

2018, on el grup de persones major de 44 anys supera al d’entre 25 i 44 

anys. Entre 2019 i 2020, es pot veure un lleuger augment de les persones 

demandants d’ocupació, això pot ser conseqüència de la situació sanitària 

de la COVID-19.  

Gràfic 24. Demandants d’ocupació segons grans grups d’edat. Càrcer, 

2013-2020 

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

A continuació observem les dades de demandants d’ocupació per sectors 

d’activitat. Al 2020, veiem que la major part de persones demandants 

pertanyen al sector serveis (66%), seguidament del sector de la construcció 
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(11%), el sector industrial (9%) i el sector agrícola i les persones sense 

activitat econòmica (7% cadascun d’ells).  

Gràfic 25. Distribució dels aturats segons sector d’activitat. Càrcer, 2020 

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

Des d’una perspectiva històrica, podem observar que la distribució es manté 

similar durant quasi tot el període. Cal destacar la reducció notable de 

persones demandants d’ocupació, especialment al sector industrial, que ha 

passat de tenir 36 persones demandants d’ocupació a només huit.  

Gràfic 26. Demandants d’ocupació segons sector d’activitat. Càrcer, 2010-

2020 

 
Font: LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Elaboració pròpia 
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Per finalitzar aquest apartat, analitzarem les dades relatives a les afiliacions 

a la Seguretat Social. En primer lloc, veiem les dades desagregades per 

gènere. Així, al municipi de Càrcer la major part de persones afiliades a la 

Seguretat Social són dones (54%), mentre que els homes representen el 

46% del total.  

Gràfic 27. Afiliacions a la Seguretat Social segons sexe. Càrcer, 4rt 

Trimestre 2020 

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

Pròpia 

Per edats, observem que el tram d’edat que compta amb més afiliacions a 

la Seguretat Social, és el de 45 a 49 anys. Seguidament, el grup d’edat amb 

més afiliats és el de 50 a 54 anys. Per contra, el grup d’edat amb menys 

afiliacions a la Seguretat Social és el de persones d’entre 16 i 24 anys, 

seguits del de 25 a 29 anys.  

Gràfic 28. Total de persones afiliades a la Seguretat Social segons edat. 

Càrcer, 4rt Trimestre 2020 

 
Font: TGSS i ISM. Elaboració Pròpia 
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Per últim, quant a la distribució de les afiliacions a la Seguretat Social per 

sectors, observem que la majoria de persones afiliades pertanyen al sector 

serveis, amb una clara predominança de les dones. A una gran distància, 

tenim el sector de l’agricultura, on són molts més homes que dones. En 

menor mesura, la indústria i la construcció, on al primer cas veiem que 

predominen els homes, i al segon cas, observem que cap dona està afiliada 

a la Seguretat Social.  

Gràfic 29. Total de persones afiliades a la Seguretat Social segons sector 

d’activitat. Càrcer, 4rt Trimestre 2020 

 
Font: TGSS i ISM. Elaboració Pròpia 
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4. Eix mediambiental 

4.1. Anàlisi física 

El terme municipal de Càrcer està situat al sud de la comarca de la Ribera 

Alta a la província de València. Té una superfície de 7,4 km². Limita amb els 

municipis de Cotes a l’oest, Antella al nord-oest, Gavarda al nord, Alcàntera 

de Xúquer a l’est i Xàtiva al sud. 

Càrcer es troba banyat pel riu Xúquer al nord, sent aquest una frontera 

natural amb altres localitats com Gavarda i Antella, i a l'oest pel riu Sellent 

separant Càrcer de Cotes. 

El municipi és principalment pla, trobant-se entre 31 i 99 metres sobre el 

nivell de la mar (msnm). Situat en el centre de la subcomarca Vall de 

Càrcer, al sud es troba la muntanya de la Serratella i la muntanya de 

Terrafort. 

Il·lustració 12. Terme municipal de Càrcer 

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

El nucli urbà de Càrcer divideix al municipi, quedant tant al nord com al sud 

del mateix àmplies zones de camps de cultiu que ocupen aproximadament 

set km² del total de la superfície. Pertany a la demarcació forestal Polinyà 
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del Xúquer/Alzira, i els camps de cultiu estan ocupats principalment per 

arbres cítrics i fruiters. 

4.1.1. Condicions climàtiques 

Per a conèixer les dades climàtiques que es donen en el municipi de Càrcer, 

es consulta l'Atles climàtic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), 

d'on s'extrauen les següents dades: 

Taula 13. Dades meteorològiques 

 
Tª mitjana (ºC) 

Precipitació 

mitjana (mm) 

Precipitació 

acumulada (Hm3) 

Gener 10,10 60,00 0,54 

Febrer 11,50 48,00 0,43 

Març 13,10 54,00 0,49 

Abril 15,10 47,00 0,43 

Maig 18,50 48,00 0,44 

Juny 22,50 25,00 0,23 

Juliol 25,50 13,00 0,12 

Agost 25,90 16,00 0,15 

Setembre 22,90 62,00 0,56 

Octubre 18,10 83,00 0,75 

Novembre 13,80 59,00 0,53 

Desembre 11,00 74,00 0,67 

Anual 17,30 594,00 5,35 

Tª mitjana anual (ºC) 

Mínimes 

anual (ºC) 
11,30 

Màximes 

anual (ºC) 
23,4 

Font: Atles climàtic (AEMET). Elaboració pròpia. 

Segons es mostra en AEMET, els mesos més freds són desembre, gener i 

febrer, i les temperatures mitjanes més baixes es donen al gener, arribant 

als 10,1 °C. Els mesos més càlids són juliol i agost, i aquest últim, arriba als 

25,9ºC, sent el mes més calorós de l’any. 

Les temperatures mitjanes màximes no arriben als 23,5ºC, mentre que les 

mínimes quasi arriben als 11ºC. 

Ateses les dades de precipitacions, els mil·límetres anuals són de 594 (5,35 

hm3 de precipitació acumulada) sent els mesos més plujosos octubre, 

novembre i desembre; conformant l'estació plujosa. L’estació seca es dona 

als mesos més calorosos amb precipitacions mitjanes de 13 i 16 mm.  

Per a observar de manera gràfica les dades anteriors es pot consultar el 

següent climograma: 
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Gràfic 30. Climograma 

 
Font: Atles climàtic (AEMET). Elaboració pròpia. 

En el gràfic anterior, pot observar-se com el clima de Càrcer es correspon 

amb un clima típic mediterrani on a l'època amb pluges menys significatives 

es donen els mesos amb les temperatures més altes. A més, segons la 

classificació de Köppen, Càrcer presenta un clima de tipus C es correspon 

amb un clima temperat. 

Pel que fa a la precipitació, en el clima temperat es defineixen tres 

intervals, encara que únicament existeixen els dos següents en la Península 

Ibèrica: 

Taula 14. Precipitació 

Cf Període marcadament sec a l'estiu 

Cs No hi ha estació seca 

Font: Atles climàtic (AEMET). Elaboració pròpia. 

Per tant, segons les dades de precipitació, el clima és de subtipus Cs i per a 

completar el tipus de clima, segons la classificació de Köppen s'ha d'atendre 

les temperatures de la zona: 
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Taula 15. Tipus de clima temperat (C) 

 Tipus Cs 

 (sec a l'estiu) 

Tipus Cf  

(sense estació seca) 

Si la temperatura mitjana del 
mes més càlid és superior a 
22 °C 

Csa: Temperat amb 

estiu sec i calorós 

Cfa: Temperat sense 
estació seca amb estiu 
calorós 

Si la temperatura mitjana del 

mes més càlid és inferior o 
igual a 22 °C, i se supera més 
de quatre mesos a l'any la 
temperatura mitjana 10 °C 

Csb: Temperat amb estiu 
sec i temperat 

Cfb: Temperat sense 
estació seca amb estiu 
temperat 

Font: Atles climàtic (AEMET). Elaboració pròpia. 

Per tot l'anterior, Càrcer presenta un clima Csa, que es correspon amb un 

clima temperat sense estació seca, i amb temperatures amb estiu sec i 

calorós, segons Köppen.  

4.2. Recursos naturals 

A l’igual que la resta de municipis de la Ribera Alta, el terme municipal de 

Càrcer té una gran superfície dedicada principalment als cítrics. A més, 

destaquen els rius Xúquer i Sellent. 

 Recursos geològics 

Quant als recursos geològics, Càrcer no presenta una litologia característica, 

però sí que és destacable que la major part del terreny està composta per 

llims. 
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Il·lustració 13. Litologia 

 
Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia 

Els llims són sediments clàstics transportats en suspensió pels rius i pel 

vent, i solen trobar-se en els llits dels cursos d'aigües, com és el cas de 

Càrcer, que és recorregut pel riu Sellent i pel riu Xúquer. La major part del 

terme municipal la conformen els llims, graves i cants, mentre que al nord 

es diferencien només llims i arenes, i al sud cants, graves i argiles, 

principalment. A l’oest es troben algunes àrees amb arenes, graves i cants a 

l’entorn del riu Sellent. Al sud del municipi, poden trobar-se unes xicotetes 

franjes d’argiles, margues i algeps, les quals s’expandeixen cap al sud 

arribant al municipi de Xàtiva i on destaquen les muntanyes. 

Tot el terme municipal es situa sobre un sòl del Quaternari, a excepció de la 

part sud, on es troben les calcàries i arenisques, les quals pertanyen a una 

cobertura calcària mesozoica. 

 Recursos hídrics 

Per a analitzar els recursos hídrics del municipi, s'ha de tindre en compte 

tant les masses d'aigua subterrànies com les masses d'aigua superficials i 
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els corrents d'aigua. Atenent això, Càrcer presenta una xarxa d'aigües 

superficials importants, estant la localitat banyada pel riu Xúquer i el riu 

Sellent. 

Les aigües subterrànies són els denominats aqüífers. Es formen gràcies a la 

infiltració de les aigües pluvials, les quals arriben fins als estrats 

impermeables i s’acumulen. 

 Subterranis 

A Càrcer es troben dos aqüífers la Plana de València Sud i un aqüífer 

d’Interés Local. 

La massa d'aigua subterrània que ocupa pràcticament la totalitat de la 

superfície de Càrcer, és la coneguda com Plana de València Sud, el codi 

d'identificació de la qual en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) 

és 080.142 i Unitat Hidrogeològica 08.26. La seua formació es va produir al 

Miocè-Quaternari, i té una superfície aflorant d’alta permeabilitat de 500 

km2.  

Les entrades d’aigua per les filtracions de pluja són de 90 hm3/any i les 

procedents del reg són de 150 hm3. A més, es produeixen transferències 

d’altres unitats d’uns 40 hm3 com les unitats 08.27 Caroig Nord i 08.31 

Serra de les Agulles.  

Pel que fa a les eixides, es produeixen pel drenatge del riu Xúquer, eixides a 

la mar, i les extraccions per als regadius o bombeigs urbans i industrials, la 

qual cosa poden arribar als 100 hm3/any.  

L'estat quantitatiu d'aquest aqüífer és bo segons dades de la CHJ, ja que el 

seu índex d'explotació1 a l’any 2018 va ser de 0,4 la qual cosa el classifica 

com un aqüífer sense risc de sobreexplotació. No obstant això, quant al seu 

estat químic aquest presenta nitrats, una cosa comuna a la Comunitat 

Valenciana i presenten nivells de plaguicides controlats. 

Al sud, ocupant una part mínima del subsòl de Càrcer es troba un aqüífer 

d'interés local. Aquests aqüífers coneguts com “d'Interés Local”, no tenen 

nom propi, i la seua característica general és la dificultat d'explotació de les 

aigües d'aquests, que no permeten realitzar captacions d'aigua 

significatives. 

                                       

1 R>E>0,8·R, Índex d'explotació. Es considera explotat quan les extraccions anuals (E) són majors que 

el 80% de les recàrregues anuals (R). 
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Il·lustració 14. Denominació masses d'aigua subterrànies 

 
Font: Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Elaboració pròpia. 

 Superficials 

Els recursos hídrics superficials solen estar formats per una xarxa natural 

formada per rius, barrancs o rambles, i per una xarxa antròpica com les 

sèquies.  

Càrcer presenta una xarxa d'aigües superficials important, on destaca el pas 

del riu Xúquer al nord del terme municipal, pel que té les figures de 

protecció LIC (Lloc d’Interés Comunitari) i ZEC (Zona d’Especial 

Conservació) i el riu Sellent, afluent del Xúquer, per la seua part central i 

oest. La confluència de tots dos rius es produeix a Càrcer.  
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Il·lustració 15. Hidrografia superficial 

 
Font: Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Elaboració pròpia. 

Càrcer pertany a la Comunitat de Regants de la Vall de Càrcer i Sellent, on 

l'aigua del riu Sellent s'aprofita per a regadiu i és el principal recurs hídric 

de la Comunitat. Com s'observa al mapa d'hidrografia superficial, compta a 

més amb diferents séquies, com són la d'Escalona i la de Gavariol, 

utilitzades per al regadiu de les zones de cultiu. Existeixen a més 

nombrosos barrancs al sud de Càrcer, que porten aigua en èpoques de 

pluja. 

Segons dades de la CHJ, el riu Xúquer al seu pas per Càrcer té el codi de 

massa d'aigua superficial 18.29 amb ecotip R-T17 (Grans eixos en ambient 

mediterrani), i el riu Sellent 18.28.01.02 amb ecotip R-T09 (rius 

mineralitzats de baixa muntanya mediterrània). A partir d'aquests codis, la 

Confederació ofereix l'estat de les aigües superficials en els seus diferents 

trams, d'on s'obtenen els corresponents als cursos d'aigua que passen per 

Càrcer. 
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Taula 16. Avaluacions dels estats dels rius 

Avaluació d'estat Riu Xúquer (18.29) 

Indicadors biològics Moderat 

Indicadors hidromorfològics Pitjor que molt bo 

Indicadors fisicoquímics Molt bo 

Potencial ecològic Moderat 

Estat químic Bo 

Avaluació d'estat global Pitjor que bo 

Avaluació d'estat Riu Sellent (18.29.01.02) 

Indicadors biològics Bo 

Indicadors hidromorfològics Pitjor que molt bo 

Indicadors fisicoquímics Bo 

Potencial ecològic Bo 

Estat químic Bo 

Avaluació d'estat global Bo o millor 
Font: Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Elaboració pròpia. 

De manera general, l'avaluació d'estat, queda determinada pel pitjor valor 

ecològic o químic. Quan l'estat ecològic és bo o molt bo, i l'estat químic és 

bo, la massa d'aigua superficial s'avalua com “bo o millor”, en qualsevol 

altra combinació es cataloga com a “pitjor que bo”. Per tant, d'això es 

dedueix que el riu Xúquer és susceptible de millora ecològica, mentre que 

l'estat del riu Sellent és bo. 

 Recursos agrícoles 

Els cursos dels rius i la terra fèrtil de la zona han ajudat al fet que la major 

part del municipi siga utilitzat com a camps de cultiu. Tradicionalment, a 

Càrcer es produïa arròs, vi, oli, garrofes, blat, dacsa, seda, llegums i 

hortalisses. No obstant, actualment Càrcer dedica la major part de la seua 

superfície a l’agricultura de cítric, com la majoria dels municipis de la Ribera 

Alta.  

Gràcies a la fitxa municipal de Càrcer, aportada per la Conselleria 

d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, és possible 

conèixer la distribució de les superfícies de cultiu. 
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Gràfic 31. Superfícies de cultiu - 2019 

 
Font: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Fitxa Municipal de Càrcer. 

Elaboració pròpia. 

A Càrcer continua sent superior el sector agrícola que el sector serveis, a 

comparació d’altres municipis de la comarca. Tal com mostren les dades de 

2019, els cultius a Càrcer són principalment cítrics, ocupant un 83,6% de la 

superfície de la zona de cultiu i estant la resta ocupada per fruiters, un 

16,4% de la superfície.  

A la següent il·lustració es mostra la distribució dels usos del sòl de Càrcer: 

Il·lustració 16. Usos del sòl - CORINE 

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

S’aprecia l’abundància dels fruiters al municipi, ja que només es distingeix 

83,6% 

16,4% 

Cítrics Fruiteres
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el casc urbà a banda de la zona agrícola. També existeixen xicotetes zones 

al sud del municipi corresponents a boscos de coníferes, matoll boscós de 

transició i vegetació escleròfil·la però que fa referència a la continuació del 

sòl classificat del terme municipal de Xàtiva. 

 Recursos forestals 

El terme municipal de Càrcer pertany a la demarcació forestal Polinyà de 

Xúquer/Alzira2 amb altres 77 municipis, tanmateix, la major part del seu 

territori està ocupat per camps de cultiu, per la qual cosa els recursos 

forestals de Càrcer es limiten pràcticament a l'entorn del curs dels rius. 

La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, 

considera que 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. 

Il·lustració 17. Ecosistemes forestals - PATFOR 

 
Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia 

                                       

2 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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Com s’ha comentat anteriorment, és als rius on es troba el sòl forestal amb 

ecosistemes de vegetació de ribera amb galeries arbustives de canyes. Al 

límit sud-oest amb cotes, també s’observa una xicoteta franja de Pinus 

halepensis.  

4.3. Riscos naturals i climàtics 

4.3.1. Qualitat i avaluació ambiental 

 Qualitat de l’aire 

La qualitat de l'aire ve regida pel Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 

relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, on s'indiquen els límits legals tant 

anuals com diaris i horaris. 

Per a complir amb aquesta legislació, la Xarxa Valenciana de Vigilància i 

Control de la Contaminació Atmosfèrica (RVVCCA3), realitza un seguiment 

dels nivells de diferents contaminants atmosfèrics i divideix la Comunitat 

Valenciana en Zones de qualitat de l'aire. Considerant aquesta zones, 

Càrcer pertany a la denominada Xúquer-Cabriol (àrea costanera, ES1009), i 

l'estació més pròxima a la població és la 46017002 Iberdrola ST, Alzira. 

Els contaminants que mesura l'estació 46017002 són: diòxid de Nitrogen 

(NO2), ozó (O3), diòxid de sofre (SO2), monòxid de carboni (CO), i partícules 

en suspensió (PM2.5 i PM10), mesures totes elles en µg/m³. També mesura la 

presència de metalls pesants (Pb, As, Cd i Ni), benzo(a)piré (BaP), un 

hidrocarbur aromàtic policíclic altament carcinogen. 

Les següents taules mostren els valors mesurats per aquesta estació l'any 

2020 i són extrets de l'informe que publica la Generalitat Valenciana 

anualment sobre les mesures de les diferents estacions per al control de la 

qualitat de l'aire. 

  

                                       

3 Decret 161/2003, de 5 de 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 a la Comunitat Valenciana i es crea la 
Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. 
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Taula 17. Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació 

Atmosfèrica 

Paràmetre 

Valor 

límit 

anual 

Valor límit 

diari 

Valor límit 

horari 

Altres 

paràmetre

s 

estadístics 

Alzira 

Diòxid de 
sofre (SO2) 

 

Núm. de 
superacions 

de 125 µg/m3 
(3 sup/any) 

  0 99% 

  

Núm. de 

superacions 
de 350 µg/m3 

(24 sup/any) 

 0 99% 

Diòxid de 
Nitrogen 

(NO2) 

40 µg/m3    7 

99% 

  

Núm. de 
superacions 

de 200 µg/m3 
(35 sup/any) 

 0 

Partícules en 
suspensió 

(PM10) 

 

Núm. de 
superacions 

de 50 µg/m3 
(35 sup/any) 

  2 

63% 

40 µg/m3    17 

   
Percentil 

90,4 
(50 µg/m3) 

25 

Partícules en 
suspensió 

(PM10) 
després de 
descompte 

 

 

Núm. de 
superacions 

de 50 µg/m3 
(35 sup/any) 

  1 

40 µg/m3    15 

   
Percentil 

90,4 
(50 µg/m3) 

23 

Partícules en 

suspensió 
(PM2.5) 

25 µg/m3    14 16% 

Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. Elaboració pròpia. 
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Taula 18. Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació 

Atmosfèrica 

Paràmetre 

Valor 

límit 

anual 

Valor 

límit 

diari 

Valor 

límit 

horari 

Altres 

paràmetres 

estadístics 

Alzira 

Monòxid de 
carboni (CO) 

   
10 µg/m3 màx. 8-

hor mitjanes 
mòbils diàries 

0,59 98% 

Plom (Pb) 
0,5 

µg/m3 
   0,01 

14% 

Arsènic (As) 6 ng/m3    0,32 

Cadmi (Cd) 5 ng/m3    0,06 

Níquel (Ni) 20 ng/m3    1,6 

Benzo(a)piré 

(BaP) 
1 ng/m3    0,12 6% 

Ozó (O3) 
 

   

Núm. de 
superacions de 

180 µg/m3 llindar 
d'informació 

0 

   

Valor objectiu per 
a la protecció de 
la salut de 120 

µg/m3 (Núm. De 
superacions25) 

2018/20 

10 

   

Valor AOT40 
18000 µg/m3 

valors horaris de 
maig a juliol 

2016-20 

11.409 

Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. Elaboració pròpia. 

S'observa que, durant l'any 2020, no es va produir cap superació dels 

contaminants mesurats, complint així amb els límits legals. És important 

destacar que el percentatge de dades vàlides preses, és pròxim al 100% en 

alguns casos, a excepció de les partícules en suspensió, els metalls pesants 

i del BaP sent del 63% per a PM10, 16% per a PM2.5, 14% per a metalls 

pesants i 6% per a BaP.  

Per tant, a pesar que amb les dades disponibles no existeixen superacions, 

és possible que en augmentar la fiabilitat dels mesuraments sí que es 

produïsca alguna superació de la quantitat observada d'aquests 

contaminants. 

 Qualitat del sòl 

El sòl és el sistema complex que forma la capa més superficial de la terra. 

Aquest es forma per les condicions físiques i químiques de les roques, i per 

l’impacte que generen els éssers vius. És biològicament actiu, ja que 

conforma la base del desenvolupament de la vegetació. Es distingeix 
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principalment pel tipus de roca mare, la seua antiguitat, el clima, la 

vegetació i la fauna. 

Per a determinar la qualitat del sòl, és necessari avaluar tant la 

permeabilitat del mateix com la seua capacitat d'ús. La permeabilitat avalua 

la capacitat del sòl de permetre la infiltració d'aigua o d’aire, la qual cosa 

depèn de la porositat del sòl i de la presència o absència de vegetació, així 

com de la seua abundància, el seu sistema radicular, etc.  

S’observen tres tipus de permeabilitat:  

Il·lustració 18. Permeabilitat del sòl 

 
Font: ICV. Elaboració pròpia. 

Càrcer presenta una permeabilitat del sòl alta i molt alta, això es deu a la 

porositat del sòl, atés que la majoria es troba en estat natural. Això podria 

facilitar la infiltració d'aigua als aqüífers. 

Per a determinar la permeabilitat del sòl, s'estudien les àrees d'influència de 

manera general, per la qual cosa s'ha de destacar que a l’est del municipi 

està situat el nucli urbà, que en estar asfaltat i construït, presentaria una 

permeabilitat baixa. 

D'altra banda, els terrenys es classifiquen segons la seua capacitat d'ús. 

Aquesta ve donada per les característiques físic-químiques i la climatologia 
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de la zona, així com en la capacitat agrícola del sòl i de les modificacions 

antròpiques que l'afecten: 

Taula 19. 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. 

Il·lustració 19. Capacitat d’ús del sòl 

 
Font: ICV. Elaboració pròpia. 

Tal com pot observar-se al mapa superior, el municipi presenta una 

capacitat d'ús del sòl de classe B, cosa que significa que presenta 

limitacions moderades, un risc d'erosió moderat i que és una zona 

susceptible d'utilització agrícola moderadament intensiva. En classificar-se 

com Bfq on f representa les característiques físiques i q les químiques sent 

les que presenten limitacions en el sòl. 
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 Qualitat de l’aigua 

La qualitat de l'aigua s'avalua atenent les característiques de les aigües 

superficials i subterrànies. En el cas de Càrcer les aigües superficials no 

presenten característiques que comporten qualitats de l'aigua negatives. No 

és el cas de les aigües subterrànies, que presenten vulnerabilitat a nitrats, 

segons dades de la Comunitat Valenciana. 

El Reial decret 261//1996, de 16 de febrer sobre protecció de les aigües 

contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries4 

regula les zones susceptibles a ser contaminades per nitrats procedents de 

les activitats agrícoles amb un termini de dos anys per a l’elaboració de 

programes d'actuació5 i de quatre des de l’elaboració per a la seua aplicació. 

A Càrcer els aqüífers queden classificats de la següent manera: 

Il·lustració 20. Zones subterrànies vulnerables a nitrats 

 
Font: ICV. Elaboració pròpia. 

                                       

4 A la Comunitat Valenciana Ordre 10/2018, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre la utilització de matèries fertilitzants 
nitrogenades en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana i el Decret 86/2018, de 22 de 
juny, del Consell, pel qual es designa municipis com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües 
per nitrats procedents de fonts agràries en la Comunitat Valenciana. 
5 Les mesures a adoptar per a la millora de la qualitat de les aigües vulnerables a aqüífers estan 

establides per la Comunitat Valenciana en l'ORDRE 10/2010, de 24 de febrer, de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Ordre de 12 de desembre de 2008, de la 
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'estableix el Programa d'Actuació sobre les 
Zones Vulnerables Designades en la Comunitat Valenciana. 
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En general, la problemàtica enfront de nitrats en zones subterrànies es 

dona en tota la Comunitat Valenciana. Aquest fet, és derivat principalment 

de l'àmplia extensió de les zones agrícoles en les diferents províncies, la 

qual cosa unit a l'ús de fertilitzants que presenten nitrogen entre els seus 

compostos, ha provocat la infiltració dels contaminants a les masses d'aigua 

subterrànies. 

Es considera que un aqüífer és vulnerable als nitrats quan es supera o és 

igual al límit legal de 50 mg/L de nitrats. Una de les conseqüències d’aquest 

problema és l’aplicació de codis de bona conducta.  

A la Comunitat Valenciana és l'Ordre 7/2010, de 10 de febrer de la 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació  pel qual s'aprova el Codi 

Valencià de Bones Pràctiques Agràries i on s’estableix la màxima dosi 

d’abonat nitrogenat permesa sobre la base de la Directiva 91/676/CEE. 

Aquesta queda limitada a 250 Unitats Fertilitzants de Nitrogen (UFN)/ha de 

reg per gravetat, i a 220 UFN/ha de risc per degoteig. 

D'altra banda, relatiu als aqüífers presents al subsòl del terme municipal de 

Càrcer, presenten una vulnerabilitat alta. Aquest fet es deriva de l'alta 

permeabilitat del sòl, que permet la infiltració de contaminants. La 

vulnerabilitat es deu a la probabilitat que tenen els aqüífers de ser 

contaminats, alterats o degradats. 

A l’apartat de recursos hídrics, s’ha mencionat que la massa subterrània 

Plana de València Sud té un estat quantitatiu bo, ja que el seu índex 

d’explotació és 0,4 pel que no presenta risc de sobreexplotació. 
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Il·lustració 21. Vulnerabilitat dels aqüífers 

 
Font: ICV. Elaboració pròpia. 

L'últim aspecte és la capacitat de recàrrega dels aqüífers. En general, la 

Comunitat Valenciana presenta escassetat de recursos hídrics, per la qual 

cosa, l'estudi d'aquesta capacitat de recàrrega és molt important, ja que 

d’aquestes s’extrau gran part de l’aigua per a l’abastiment.  

Aquesta característica ve determinada per la infiltració que permet el sòl, 

les precipitacions que es donen en la zona, la percolació, l’evapotranspiració 

i la generació d'escolament. 
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Il·lustració 22. Recàrrega d’aqüífers 

 
Font: ICV. Elaboració pròpia. 

S'observa que, la major part dels aqüífers, està classificada com a àrees a 

millorar, la qual cosa segons dades de la Generalitat Valenciana, significa 

que l'estat de les masses d'aigües subterrànies és dolent. L'objectiu de 

l'Administració respecte a aquestes àrees és passar a estat “bo”. Aquesta 

classificació també és conseqüència de la presència de nitrats. 

4.3.2. Anàlisi de desastres naturals 

 Risc d’incendis 

El Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) recull 

les dades relatives a la informació forestal i, en concret, les dades de 

vulnerabilitat a incendis.  

Segons aquest, Càrcer està inclòs en el llistat de municipis que compleixen 

amb els criteris per a realitzar un Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis 

Forestals (PLRPIF)6, tanmateix aquest no està elaborat.  

                                       

6 Com s’indica a l’ORDRE 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’unifiquen i aproven les normes tècniques per a la 
redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF). 
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Il·lustració 23. Vulnerabilitat a incendis 

 
Font: ICV-PATFOR. Elaboració pròpia. 

Segons les dades que mostra el PATFOR per a Càrcer, la major part de la 

superfície del terme municipal no presenta dades o no és valorable. Trobant 

així xicotetes zones amb risc baix o mitjà, destacant algunes amb risc alt o 

molt alt. S'ha de tindre en compte que malgrat no presentar dades, la 

major part del municipi està coberta d'arbratge fruiter i cítric, sent zones 

que, en general, sí que presenten risc d'incendis. 

Per a la prevenció d’incendis per les cremes agrícoles, s’ha elaborat un Pla 

Local de Cremes (PLQ), on s’estableix l’horari i les condicions per poder 

realitzar les cremes de restes i podes agrícoles i marges de cultiu. 

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). 
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Taula 20. Horari de cremes agrícoles (PLQ) 

Zona 
Períodes 

autoritzats 
Dies Horari 

A 

1 d’octubre al 30 

de juny 

Tots menys 

diumenge i festius 

Des de l’eixida del 

sol fins dos hores 

abans de la seua 

posta 

1 de juliol al 30 de 

setembre 

Des de l’eixida del 

sol fins les 12:00 h 

B 

1 d’octubre al 30 

de juny 

Tots menys 

diumenge i festius 

Des de l’eixida del 

sol fins dos hores 

abans de la seua 

posta 

1 de juliol al 30 de 

setembre 

Des de l’eixida del 

sol fins les 12:00 h 
Font: Pla Local de Cremes- GVA. Elaboració pròpia. 

 Erosió 

El mateix pla que avalua la vulnerabilitat a incendis (PATFOR) avalua el risc 

d'erosió del sòl. Aquesta erosió pot produir-se per diferents agents, com són 

la pluja o el vent, que provoquen el desgast de la superfície. Quan l’erosió 

es produeix de manera constant i és elevada pot causar la desertificació del 

sòl. 

Quan l’estructura del sòl està degradada, la vegetació no pot desenvolupar-

se correctament ja que no es pot produir un correcte intercanvi químic 

entre la planta i el sòl, la qual cosa suposa la degradació de l’ecosistema. 

En estudiar l'erosió del sòl, s'analitza tant l'erosió actual, que és la que 

presenta hui dia, i la seua erosió potencial, que avalua l'estat al qual es creu 

que evolucionarà el sòl.  

Per a realitzar aquesta anàlisi el PATFOR fixa diferents graus de 

classificació: 

Taula 21. Classificació erosió 

Grau d'erosió Quantificació 

No quantificable No quantificable 

Molt baix 0-7 Tm/ha/any 

Baix 7-15 Tm/ha/any 

Moderat 15-40 Tm/ha/any 

Alt 40-100 Tm/ha/any 

Molt alt > 100 Tm/ha/any 

Font: Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. Elaboració pròpia. 
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Il·lustració 24. Risc d’erosió actual 

 
Font: ICV. Elaboració pròpia. 

El terme municipal de Càrcer, tal com es mostra en el mapa superior, 

presenta un risc d'erosió actual baix o molt baix, la qual cosa pot estar 

relacionada amb la presència d'arbratge en pràcticament la totalitat de la 

superfície del municipi. A més, no hi ha pendents que puguen propiciar una 

elevada erosió. 

Il·lustració 25. Risc d’erosió potencial 

 
Font: ICV. Elaboració pròpia. 
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Quant a l'erosió potencial, s'estima que el sòl pot evolucionar a presentar 

una erosió principalment moderada en tot el territori de Càrcer, la qual cosa 

podria deure’s principalment a les condicions climàtiques com ho són les 

pluges.  

A més, segons dades de l'Inventari nacional d'erosió de sòls (2002-2012), 

Càrcer presenta les següents dades sobre perdudes del sòl i erosió eòlica: 

Taula 22. Pèrdues de sòl i erosió eòlica 

Pèrdues de sòl 

Superfície erosionable 
707,43 ha 

0,07% 

Pèrdues de sòl 
3.245,21 t·any-1 

0,03% 

Pèrdues mitjanes 4,59 t/ha·any 

Erosió eòlica 

Superfície erosionable 707,43 ha 

Risc  molt baix 663 ha 

Risc baix 44,43 ha 

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

El tipus d’erosió que s’ha analitzat són l’erosió pluvial i eòlica: 

- L’erosió pluvial. Es calcula a partir del factor R el qual s’obté de les 

dades dels anys 2002-2012, reflectits en l'Inventari Nacional d'Erosió 

de Sòls. 

- L’erosió eòlica. 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. 

Com s'observa, el percentatge de superfície erosionable i de pèrdues del sòl 

és pràcticament 0%, la qual cosa es deriva de l'activitat agrícola del 

municipi, ja que l'arbratge, amb les seues arrels, ajuda al sòl i el protegeix 

front l'erosió. 

 Inundabilitat 

El Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció de Risc d'Inundació a la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA)7  estableix el nivell de risc a inundació que es dona 

en els territoris de la Comunitat Valenciana. Gràcies a ell, es coneix que 

zones són susceptibles d'inundació per desbordaments dels corrents d'aigua 

i un augment de les precipitacions. 

                                       

7
Aprovat mitjançant Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell. 
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Il·lustració 26. Risc d’inundació 

 
Font: ICV-PATRICOVA. Elaboració pròpia. 

Càrcer presenta risc alt i molt alt en el nucli urbà, sent baix o no significatiu 

per a la resta. Aquest risc alt, es deriva de l'existència del llit del riu Sellent 

al municipi, que es podria veure afectat al seu torn pel cabal del riu Xúquer. 

A més, el PATRICOVA estableix que Càrcer té una tendència ascendent al 

risc d'inundacions. Aquesta tendència, reflecteix un increment dels possibles 

danys entre l'estat actual i futur si no es realitzen actuacions enfront de les 

inundacions. Per aquest motiu, el municipi disposa d'un Pla d'Actuació 

Municipal enfront del Risc d'Inundacions. 

També s’analitza la perillositat d’inundació. Aquesta avalua la freqüència i la 

magnitud amb la qual es produeix el fenomen d’inundació. Les fortes 

precipitacions o els desbordaments d’aigua d’algun corrent incentiva la 

perillositat: 
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Il·lustració 27. Perillositat d'inundació 

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

Hi ha dos tipus de perillositat a Càrcer: 

 “Perillositat 1” amb una freqüència cada 25 anys i un calat alt superior als 

0,8 m. Aquesta es localitza en tot l’entorn del riu Sellent afectant a la part 

oest del casc urbà.  

“Perillositat 3” amb una freqüència cada 25 anys i un calat baix de menys 

de 0,8. Es troba a tota la part nord del terme municipal, arribant a ocupar 

pràcticament la totalitat del casc urbà, i exceptuant l’entorn del riu Sellent. 

Aquesta pot deure’s a la proximitat del riu Xúquer. 

Una de les problemàtiques que afavorien el risc d’inundacions, era la 

presència de canyes al llit del riu Sellent, les quals impedien el pas de 

l’aigua i provocava inundacions al casc antic de Càrcer. Tanmateix, aquestes 

varen ser retirades per l’Ajuntament de Càrcer i la Fundació Limne. 

A Càrcer, el 20 d’octubre de 1982, es va produir per la gota freda (DANA) 

provocant el desbordament del riu Sellent. Càrcer i Beneixida varen ser els 

municipis més afectats per aquest fenomen, tanmateix, aquest dia també 

es va produir la Pantanada de Tous afectant a molts pobles de la conca del 

Xúquer. 
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 Desertificació 

Una erosió extrema del sòl pot provocar la desertificació, que consisteix en 

una degradació extrema. És en el PATFOR on s'avalua el risc de 

desertificació.  

A la següent il·lustració es mostra les zones amb risc de desertificació: 

Il·lustració 28. Risc de desertificació 

 
Font: ICV-TAFOR. Elaboració pròpia. 

A Càrcer aquest risc no existeix en pràcticament la totalitat del municipi, a 

excepció del llit del riu Sellent i el riu Xúquer i la zona dels barrancs de La 

Hoya i de Bono, ja que són les úniques zones classificades com sòl forestal. 

4.4. Adaptació al canvi climàtic 

4.4.1. Sostenibilitat 

Per a millorar la sostenibilitat en el municipi, l'Ajuntament de Càrcer ha dut 

a terme diferents actuacions, entre les quals destaquen: 

 Actuacions mediambientals al riu Sellent al seu pas per Càrcer. 

Aquestes actuacions se centren en una educació forestal a través de 

la plantació d'espècies autòctones (baladres i limónium, 

principalment) amb l'objectiu de posar en valor el riu com un espai 

natural local.  
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Per a dur a terme les actuacions, la Diputació de València va donar 

una ajuda al municipi per a la recuperació d'espais degradats 

mediambientalment i va córrer a càrrec de l’Ajuntament i de la 

Fundació Limne. 

La plantació d'espècies vegetals a la vora del riu Sellent, es va 

produir amb l'ajuda de les alumnes i els alumnes de l'IES de Càrcer al 

febrer de 2021. La finalitat d'aquesta actuació era fomentar la 

conscienciació mediambiental de les persones joves del municipi. 

Tal com ha expressat el Consistori, el riu ha passat amb aquesta 

actuació d'estar dominat per canyes, a albergar diverses espècies 

d'interés, la qual cosa podria ser clau per a sol·licitar la figura de 

Paratge Natural Municipal. 

 

 Des de l'Ajuntament s'ha sol·licitat en 2021 l'adhesió del municipi a la 

Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030 i s'ha compromés a 

implementar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 

entre els quals destaquen la igualtat entre persones, la protecció del 

planeta i la prosperitat com a part fonamental per a un 

desenvolupament sostenible. 

 

 També s’ha adherit al Pacte d’Alcaldies Pel Clima i l’Energia amb la 

finalitat d’aconseguir reduir les emissions de CO2 almenys un 40% 

per a l’any 2030, i així aconseguir mitigar el canvi climàtic i 

augmentar la resiliència front a aquest. 

 

4.5. Gestió de residus 

4.5.1. Reciclatge 

La gestió de residus en el terme municipal de Càrcer és duta a terme pel 

Consorci Ribera i Valldigna, que gestiona els residus de molts dels municipis 

de la Ribera Alta. Els municipis que gestiona pertanyen al Pla zonal V4, 

establit en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana8 (PIRCV). 

Càrcer realitza una recol·lecció de residus separada, diferenciant entre 

residus mesclats (gris), envasos lleugers i plàstics (groc), paper i cartó 

(blau) i vidre (verd).  

A través del Consorci, s'han obtingut les següents dades quant a la 

quantitat de residus recollits en el municipi de Càrcer: 

                                       

8 Aprovat pel Decret 81/2013, de 21 de Juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla Integral de 

Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), i revisat pel Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel 
qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana. 
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Taula 23. Residus. Càrcer 2020-2017 

Any 

Residu 
2017 2018 2019 2020 

Resta 753.285 716.849 709.501 730.409 

Envasos lleugers 10.521 12.088 14.980 18.070 

Paper i cartó 13.573 12.086 18.698 24.662 

Vidre 21.520 15.580 13.950 17.310 

TOTAL 798.899 756.603 757.129 790.451 

Font: Consorci Ribera i Valldigna. Elaboració pròpia 

Per a observar millor l'evolució dels mateixos en els diferents anys es 

mostren dos gràfics un per als residus mesclats i un altre per a la resta de 

fraccions per a reciclatge. 

Gràfic 32. Fraccions reciclatge. Càrcer 2020-2017 

 
Font: Consorci Ribera i Valldigna. Elaboració pròpia 

És possible observar que, excepte per al vidre, la tendència general és 

l'augment de les quantitats destinades a reciclatge. D'aquest fet es dedueix 

que existeix una implicació de les ciutadanes i els ciutadans a realitzar la 

separació dels residus per a col·laborar en el reciclatge dels mateixos i 

millorar les dades del municipi. 
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Gràfic 33. Residus mesclats. Càrcer 2020-2017 

 
Font: Consorci Ribera i Valldigna. Elaboració pròpia 

En augmentar les quantitats reciclades, la tendència dels residus mesclats 

hauria de ser decreixent, com ocorre fins a 2019, sent cridaner el cas de 

2020. Per la qual cosa s'ha d'estar atent a aquesta dada als pròxims anys, 

per a la determinació de les taxes de reciclatge, ja que de manera general, 

no sols s'avaluen les fraccions reciclades, si no la comparativa entre 

l'augment de les fraccions amb la disminució de la resta de residus. 

Tots els residus gestionats pel Consorci Ribera i Valldigna es gestionen a la 

planta de valorització de Guadassuar, on l'objectiu és reciclar la major part 

dels residus possible, així com realitzar compostos amb els residus orgànics, 

abans d'enviar la resta a abocador.  

A més, Càrcer compta amb un ecoparc fix, que permet la deposició de 

residus perillosos i no perillosos que no poden depositar-se en els 

contenidors situats en la via pública. Per a fomentar el reciclatge i l'ús de 

l'ecoparc, el Consorci ha creat els “ecopunts”, que permeten una bonificació 

econòmica que s'aplica a les taxes de residus urbans. 

En 2021, i amb l'objectiu de millorar el sistema de reciclatge, Càrcer i altres 

municipis de la zona, va incorporar el sistema de recollida Porta a Porta dels 

residus, a excepció del vidre, que continua tenint el sistema actual, 

contenidors fixos en la via pública. Amb aquest sistema, pretén millorar 

l'eficiència ambiental de la gestió de residus i elevar així les taxes de 

reciclatge del municipi.  

El model Porta a Porta, suposa que cada habitatge disposarà d'uns 

contenidors amb xip incorporat que haurà de traure al carrer diàriament 

amb la fracció que es reculla aqueix dia. Aprofitant el nou sistema, es 

procedirà a separar la fracció orgànica de la de residus mesclats per a poder 

millorar l'eficiència del procés que es realitza en la planta de valorització. 
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La recollida Porta a Porta es realitza segons la fracció: els residus mesclats 

(dilluns), envasos lleugers i plàstics (dimarts i dissabtes), orgànic (dimecres 

i diumenges) i paper i cartó (dijous). A més, es permet que residus com a 

bolquers siguen recollits diàriament deixant-los al costat del contenidor de 

la fracció corresponent. 

L'objectiu del Consistori és millorar les taxes de reciclatge, augmentar els 

nivells de salubritat del municipi, reduint les males olors derivades de l'ús 

de contenidors fixos, i evitar els abocaments incontrolats de mobles i altres 

residus voluminosos, que tendeixen a ser depositats en les zones de 

contenidors. Pel fet d’eliminar aquestes zones, s'espera eliminar aquests 

abocaments. 

4.5.2. Consum d’aigües 

El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris 

sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà és la normativa que 

regula les instal·lacions i les condicions per al proveïment d'aigua per a 

consum públic. Regula les instal·lacions de captació, les conduccions, els 

tractaments de potabilització, l'emmagatzematge, el transport i la 

distribució d'aigües. 

L'aigua que proveeix al municipi de Càrcer procedeix de dos pous entubats, 

tal com mostren les dades del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de 

Consum (SINAC9). I està qualificada com a aigua apta per al consum humà, 

per a això, es sotmet a dos tractaments de potabilització, un de desinfecció 

i químics i un altre d'adsorció. 

El gestor del sistema de proveïment en el municipi de Càrcer és la 

Mancomunitat de Alcàntera del Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent i la 

distribució es realitza a través de la denominada Xarxa de Distribució de 

Càrcer. 

En 2019, la Mancomunitat va invertir en la modernització de la xarxa 

general d'aigua potable per a rendibilitzar al màxim l'ús de l'aigua. Amb 

aquesta inversió, es va instal·lar un sistema monitorat en els quatre pobles 

que conformen la Mancomunitat, permetent controlar diàriament el consum 

en cada zona, ja que el sistema es troba sectoritzat.  

Això optimitza les inspeccions d'ús d'aigua, ja que és més fàcil detectar els 

sectors amb deficiències i identificar l'existència de fugides hidràuliques. 

                                       

9 Sistema d'informació sanitària que gestiona les dades sobre les característiques de les aigües de 

proveïment així com la seua qualitat. Va ser creat arran de la transposició de la Directiva 98/83/CE, de 3 
de novembre relativa a la qualitat de l'aigua destinada al consum humà en la legislació Espanyola. 
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S'estima que l'augment de l'eficiència en la xarxa va ser d'almenys el 20%, 

mesos després de la seua instal·lació. 

La xarxa de Càrcer ha sigut analitzada mitjançant el control d'indicadors de 

qualitat, anàlisis microbiològiques, determinació de presència de químics o 

plaguicides individuals. Per a tots ells, s'han realitzat anàlisis de control o 

anàlisis completes entre juliol de 2020 i maig de 2021. 

4.5.3. Sanejament d’aigües 

El sanejament d'aigües en la localitat de Càrcer es realitza mitjançant una 

Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) situada en el municipi 

d’Alcàntera del Xúquer.  

En ella, les aigües residuals passen per un procés de pretractament 

consistent en un desbast (eliminació de les parts més voluminoses de 

l'abocament), que es realitza mitjançant una reixa de gruixos i un tamisat 

de l'aigua residual entrant a l'estació.  

Posteriorment, passa a un tractament secundari, compost per un reactor 

biològic (degradació de la matèria orgànica per l'actuació de 

microorganismes) i una decantació secundària (sedimentació de matèria en 

suspensió), durant el seu pas pel tractament secundari, en el reactor 

biològic, es sotmet a les aigües residuals a un procés de ventilació 

prolongada, on la degradació de la matèria biològica existent es produeix de 

manera aeròbia (en presència d'oxigen) produint l'eliminació de nitrogen i 

fòsfor. 
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Il·lustració 29. Esquema processos EDAR 

 
Font: Agroambient GVA. Elaboració pròpia.  

Com s'observa a l'esquema de processos de la EDAR, al tractament 

secundari es genera una línia de fangs en separar l'aigua residual de la 

matèria orgànica present.  

Aquests fangs es tracten, en primer lloc, a un espessidor (reducció de 

l'aigua present en els fangs i preparació per al següent procés), després del 

pas per l’espessidor, la línia es divideix en dues parts, una part dels fangs 

passa a deshidratació mecànica (reducció del volum dels fangs de manera 

mecànica) i una altra línia d'eres d'assecat (reducció del volum dels fangs 

de manera natural). 

Després del procés de depuració, s'aconsegueixen uns rendiments 

d'eliminació de sòlids en suspensió del 91%, mentre que per a la DBO5
10 i la 

DQO11 s'aconsegueix una eliminació del 93 i 91%, respectivament. 

La EDAR serveix a una població de 1.735 habitants equivalent, amb un 

cabal de projecte de 1.104 m³/dia sent el cabal diari de 590 m³/dia. Per a 

això la potència total instal·lada dels equips és de 81 kW. La instal·lació està 

explotada per l'empresa EGEVASA amb assistència tècnica de PROINTEC, 

S.A. 

                                       

10  Indica la quantitat d'oxigen consumit pels microorganismes durant cinc dies a 20 °C en la degradació 

aeròbica de les substàncies orgàniques contingudes en l'aigua..   
11 Quantitat d'oxigen necessària per a l'oxidació de la matèria orgànica. 
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Taula 24. Processos de l’EDAR Alcàntera de Xúquer - Càrcer 
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Font: Entitat de sanejament d'aigües (EPSAR). Elaboració pròpia 

Al maig de 2021, es va anunciar que els municipis d’Alcàntera del Xúquer i 

Càrcer anaven a realitzar una modificació del procés a l’EDAR, afegint el 

procés de cloració d'aigües residuals.  

Aquest canvi es realitza amb l'objectiu de nodrir els aqüífers pròxims d'una 

forma més sostenible i salubre. L'objectiu és extraure aigua dels pous 

mitjançant energia fotovoltaica, filtrar-la, sotmetre-la al procés de cloració i 

que la seua descàrrega a l'aqüífer es realitza amb total garanties de 

salubritat. 

Dades actuals de l'ONU sobre recursos hídrics, indiquen que 

aproximadament el 80% de les aigües residuals s'aboquen sense ser 

tractades. Els ajuntaments de totes dues localitats plantegen aquest 
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projecte com una manera de complir amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), en concret amb el número 6, que 

planteja que l'aigua neta i el sanejament són punts clau per a evolucionar 

en sostenibilitat cap a un planeta millor. 
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5. Eix cultural i turístic 

5.1. Els atractius turístics naturals 

El municipi de Càrcer es situa a la Ribera Alta, una de les comarques 

històric-administratives que junt a la Ribera Baixa, formen el territori que 

por antonomàsia coneixem por la Ribera de Xúquer.  

Es tracta d'un territori potencialment fèrtil, marcat en el segle XIX, por la 

expansió de l'agricultura comercial de regadiu, en la qual els seus paisatges 

han anat evolucionat segons els interessos de cultiu dels habitants de la 

comarca, passant por les moreres, l’arròs, els cítrics – entre les quals 

destaquem la taronja – els kakis i altres varietats de cultiu, convertint 

l'agricultura com la principal activitat econòmica, sent el riu Xúquer el que 

alimenta les seues terres. 

Remuntant-nos als seus inicis, cal destacar que el cultiu de la morera a la 

Ribera de Xúquer va tindre un destacat paper en la Ruta de la Seda, dons 

aquesta era exportada cap a Toledo, on es manufacturaven teixits de luxe 

que en aquella època tant demandaven la noblesa i el clergat castellà. Una 

activitat econòmica que al costat de l’arròs, eren les exportacions més 

importants i demandades de tot el territori valencià. 

No obstant això, el cultiu de l’arròs va patir una aturada en la seua història 

doncs, després de la expulsió dels moriscos en el segle XVII, l’activitat es va 

veure afectada, fins que entre els anys 1720 i 1752 es va produir una nova 

expansió, de manera que en el segle XVIII els camps d’arròs estaven 

presentes a la Ribera Baixa i a la Ribera Alta on, en aquest cas, es 

concentraven en tres zones. 

La primera, als pobles de la Vall de Càrcer – Sellent, Cotes, Càrcer, 

Alcàntera de Xúquer i Beneixida - i Castelló de la Ribera; la segona en 

Manuel, Torreta, Faldeta, l’Albalat, Sanç, l'Ènova, el Tossalet, Rafelguaraf, la 

Pobla Llarga i Senyera; i la tercera en la zona situada entre el riu Xúquer i 

el primer tram de la Séquia Reial del Xúquer. 

Així mateix, a la Ribera de Xúquer podem trobar nombrosos espais naturals, 

entre els quals podem distingir 15 amb protecció natural, com són els 

paratges naturals del Tello i Els Turons de Llombai; La Murta i La Casella 

d'Alzira; les microreserves, el Puntal del Boix i el Barranc de Pertecates de 

Tous; el Cap de Cullera; el Port de Tous (Alzira) i la Muntanyeta dels Sants 

de Sueca; els Llocs d'Importància Comunitària (LICs); el curs mitjà i sota 

del riu Xúquer, la Serra de Corbera, l'Albufera, els Ullals del riu Verd, i el 

curs mitjà del riu Albaida; i els ZEPAs com el Parc Natural de l'Albufera o la 

Ruta SL-66: Els Barrancs de l'Alcúdia. 
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En el cas concret de Càrcer, als últims anys, l'Ajuntament ha condicionat el 

llit del riu Sellent al seu pas per la localitat, amb la finalitat de posar en 

valor aquest espai natural que es troba en el municipi. 

En les actuacions, es va dur a terme diferents línies d'actuació com, per 

exemple, l'adequació forestal de l'entorn amb la plantació d'espècies 

autòctones, i l'habilitació d'una zona recreativa, on els veïns i veïnes i 

visitants de la localitat poden fer ús del mateix gaudint i contemplant 

l'entorn natural. 

Finalment, el municipi de Càrcer forma part de la ruta de Gran Recorregut 

GR-237 Massís del Caroig, un itinerari de més de 350 quilòmetres abalisats 

per assenyale'ls blanques i roges, que es divideix en 15 etapes que uneixen 

23 poblacions que conformen el Massís del Caroig: Sumacàrcer, Tous, 

Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Càrcer i Sellent. 

Il·lustració 30. GR-237 Massís del Caroig 

 
Font: Guia de Sendrers de la Ribera de Xúquer 

5.2. Els atractius turístics culturals 

 Història 

Per a conéixer un municipi, convé repassar la seua història. En aquest cas, 

Càrcer, o Carzre tal com es referien a ell els antics valencians, se situa a la 

vall al qual dona nom, el qual va ser conegut anteriorment com la Vall de 

Broto o de les Flors.  
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D'acord amb Lerchundi12, la toponímia Carzre té els seus orígens en l'època 

dels musulmans, sent el seu significat en àrab “assetge de repòs, quietud i 

tranquil·litat”. No obstant això, segons els arxius consultats, sembla ser que 

el seu origen és llatí i fa referència a la seua orografia, ja que aquesta vall 

s'assembla a una presó.  

En aquest cas, Càrcer va ser una alqueria musulmana amb un paper 

important en l'època, perquè després de la reconquesta el rei don Jaume I 

va imposar als moros el pagament de cent besants13, la mateixa quantitat 

que havien de pagar els moros que vivien a Alzira i la meitat de la imposada 

a la ciutat de València. 

De fet, el Llibre del Repartiment14, l'impost del morabatí15 o el Privilegi real 

que concedia a Pere Martínez Eslava les jurisdiccions sobre Càrcer, donades 

en Capua16 (1437), mostren la predominació de la població musulmana 

sobre els cristians, doncs així és com queda reflectit en el traçat urbanístic 

del barri antic del municipi, el qual correspon a l'entramat típic de la cultura 

musulmana, tal com podem observar al Barri de Sant Roc, on es troben els 

carrers de Santa Anna, San Roc, Verge de la Seu i Lloc Nou del Fenollet. 

Després de la reconquesta del Regne de València, i cinc anys abans de la 

reconquesta de la vall, el rei don Jaume I, li va concedir el 5 d'agost de 

1237 l'alqueria de Càrcer a qui va ser el primer senyor de Càrcer, don Pedro 

Fernández, senyor d'Albarrasí i de Azagra. Una donació que va ser 

concedida cinc anys més tard a Gonzalbo Juan Domínguez, a Sebastián. 

Amb la reconquesta, la mesquita on rendien culte els musulmans, va ser 

convertida en una església de la qual depenien les poblacions de Cotes, 

Antella i Sumacàrcer fins a la seua separació en 1535. Fet que va ocórrer 

d'igual manera amb Càrcer, perquè aquest pertanyia a la demarcació 

eclesiàstica de Tous fins a 1375. 

Durant el pas dels anys, la població va créixer considerablement, per la qual 

cosa l'església resultava insuficient per al culte dels seus habitants. Per 

això, es va plantejar al començament de segle la construcció d'un nou 

temple. 

                                       

12 Lerchundi, José. Or (Guipúscoa), 24.2.1836 – Tànger (el Marroc), 9.III.1896. Missioner franciscà 
(OFM) al Marroc, africanista, lingüista i arabista, promotor de la cultura i del progrés social en aquell 
país. Font: Reial Acadèmia de la Història. 
13 Antiga moneda bizantina d'or o plata, que també va tindre curs entre els musulmans i en l'occident 
d'Europa, tal com assenyala la Reial Acadèmia Espanyola. 
14 El Llibre del Repartiment de València (ACA, Real Cancelleria, registres 5, 6 i 7) són tres volums 
manuscrits amb un contingut molt divers i una procedència variada, en el qual es van anotar les 
promeses o les donacions – alqueries, cases, terres, barris a la ciutat de València o en la seua horta, 
regalies, etc. – fetes per Jaume I als homes que van col·laborar en la Reconquesta de València. 
15 Arxiu del Regne de València, Mestre Racional, 11.788(3), f.3r. 
16 Arxiu del Regne de València, Manaments i Empares, a.1614, Llibre 5, mà 43, f.5r-7v. 
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No obstant això, el dia de Dijous Sant de 1708, un ciri va provocar un 

incendi que acabaria per destruir l'església, exceptuant el cementeri que va 

poder conservar-se fins a la desaparició de les seues parets provocades pel 

desbordament del riu Sellent (26 de setembre de 1766). 

Tanmateix, els veïns i veïnes de la localitat van poder rescatar i 

salvaguardar l'antiga imatge de la Verge de Gràcia. Aquest fet va 

commocionar el poble, els qui arran del succés van atorgar una major 

devoció i culte per la Verge fins a convertir-la en Patrona de Càrcer. De fet, 

el Papa Benet XIII va concedir el 12 d'agost de 1727 indulgència plenària i 

remissió de tots els seus pecats als fidels cristians, sempre que visitaren 

l'església en la festa de la Nativitat de la Verge, i pregaren per la pau 

eterna. 

En l'actualitat, entre l'entramat de carrers de traçat musulmà que 

comentàvem en línies anteriors, trobem la Plaça de la Comunitat 

Valenciana, en la qual es troba l'Església parroquial Asunción de La nostra 

Senyora, on els veïns i veïnes de Càrcer poden honrar i venerar a La nostra 

Senyora de l'Asunción. Una devoció que, segons la delegació diocesana per 

als Béns Culturals i Historicoartístics de l'Arquebisbat, “va sorgir des de la 

Reconquesta, en 1238; any en què el rei Jaume I va dedicar al misteri de 

l'Assumpció tant la Catedral de València com totes les esglésies que va anar 

erigint en les terres que anava conquistant”. 

Il·lustració 31. Parròquia Assumpció de La Nostra Senyora 

 
Font: Pàgina web Campaners 
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 La ceràmica 

Lligat als orígens i a la història de Càrcer trobem la ceràmica, una de les 

principals senyals d'identitat dels valencians, en la qual el municipi va 

destacar com a centre productor del Regne de València durant el segle XVII. 

Es tracta d'un gremi exercit principalment per la població musulmana que, 

després de l'expulsió dels moriscos en 1609 durant el regnat de Felip III, va 

patir les conseqüències de la despoblació en tres quartes parts, dedicats en 

la seua majoria a la producció de ceràmica local. 

Il·lustració 32. Ceràmica de Càrcer 

 
Font: Fotografia de Salvador Ribes Sancho cedida a El Periòdic. 

Prova d'aquesta artesania ho trobem en les restes trobades en la dècada 

dels seixanta, en el lloc on hui dia es situa la Plaça de la Mare de Déu dels 

Dolors. 

Aquest conjunt ceràmic, segons els estudis realitzats, i tal com es detalla en 

el llibre Noves mirades sobre la ceràmica de Càrcer elaborat per 

l'Ajuntament de Càrcer al costat de la Fundació Bancaixa, presenta 

influències decoratives italo-orientals les quals es daten entre l'arribada de 

la influència castellana del període manieristes, des de la segona meitat del 

segle XVI i mediats del segle XVII. 

En 2017, l'Ajuntament de Càrcer va posar a la disposició del públic una 

exposició temporal coneguda com Ceràmica de Càrcer del Segle XVII, amb 

la pretensió de donar a conéixer als veïns i visitants del municipi el passat 

ceràmic i la seua importància socioeconòmica en la història.   

Així mateix, es va dur a terme una reproducció de totes les peces exhibides, 

perquè les originals es troben salvaguardades en el Museo Nacional de 

Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, en el qual es troben 

emmagatzemades en els depòsits per motius de conservació. 
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Continuant amb la ceràmica, l'Ajuntament de Càrcer ha dut a terme una 

remodelació de l'escut municipal que es trobava en la paret exterior de 

l'edifici de l'Ajuntament. El professional que ha realitzat la remodelació és 

l'artista local Lambert Miquel Penalba, qui ha rejovenit el mateix mantenint 

els colors blau i blanc que representen la ceràmica tradicional que 

antigament es produïa a Càrcer. 

Il·lustració 33. Escut municipal 

 
Font: El Periòdic 

5.2.1. El patrimoni immaterial d’interés turístic 

 La gastronomia 

Un mitjà pel qual es transmet la tradició i la cultura és la gastronomia, 

perquè aquesta s'hereta de generació en generació mostrant l'essència i el 

senyal d'identitat d'un territori. Per això, el turisme gastronòmic és una 

modalitat per la qual els turistes atorguen cada vegada major rellevància en 

els seus viatges, coneixent d'aquesta manera sabors, olors i maneres de 

cuinar, en el qual s’utilitzen productes típics de la regió i/o la localitat. 

De fet, 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 

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”. 

En aquest cas, les influències de la cuina valenciana – les bases de la qual 

se sustenten en la dieta mediterrània – es veuen reflectida en els plats i 

productes típics de la localitat. Una oferta culinària en la qual destaquen els 
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plats elaborats a base d'arròs, com poden ser la paella o l'arròs al forn; la 

fideuà, els gaspatxos, i els bullits. 

Així mateix, Càrcer s'emplaça geogràficament en una zona productora de 

cítrics, com la taronja – característica en la gastronomia valenciana – i de 

kakis, els quals ostenten 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. 

 Les festes i celebracions 

En la mateixa línia, les festes i celebracions ocupen un paper important en 

el patrimoni immaterial, perquè aquestes simbolitzen i representen les 

tradicions, la història i la cultura d'un lloc, on les escenificacions, els ritus, 

les vestimentes, la música i fins i tot la gastronomia, donen lloc a ales 

mateixes.  

Aquestes són celebrades en diferents moments de l'any, aconseguint la 

trobada d'un poble que es reuneix amb il·lusió per a celebrar diferents 

esdeveniments de l'any, sent aquestes un element diferenciador i 

dinamitzador de l'activitat turística local. 

L'agenda festiu-cultural nacional es caracteritza per presentar un gran 

nombre de celebracions i festivitats que giren entorn de la religió, el bou, el 

foc i els carnestoltes. Per això, no és d'estranyar que la programació anual 

de Càrcer incloga diferents festivitats i celebracions de característiques 

similars a les predominants en la geografia espanyola. 

Aquesta comença amb la celebració de les Falles, una de les festes més 

populars d'Espanya, dedicada a Sant Josep, amb la qual se celebra 

l'arribada de la primavera mitjançant la construcció i instal·lació d'enormes 

grups escultòrics (falles) compostos per efígies caricaturesques (ninots). 

Aquestes són declarades com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per 

l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura 

(UNESCO) des de 2016. 

En aquest cas, el municipi compta amb una única falla coneguda com El 

Corralot, que s'encarrega d'organitzar-les cada any. A diferència de la ciutat 

de València, aquesta festivitat es celebra en el municipi entre el 18 i 22 de 

març. En elles, tots els veïns i veïnes i visitants de la localitat, són convidats 

a participar en cadascuna de les activitats i actes programats durant les 

festes. La primera d'elles, la “plantà”, marca l'inici de la setmana fallera, on 

els artistes fallers instal·len al carrer els seus monuments.  

L'endemà, el 19 de març, tots els devots estan convidats a assistir a la 

missa en honor a Sant Josep, ja que l'origen de la celebració es remunta als 
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parot dels fusters, un llum de fusta amb la qual il·luminaven els tallers a 

l'hivern i que cremaven al carrer la vesprada del dia del sant. 

El 20 de març, El Corralot organitza diferents activitats lúdiques amb 

castells inflables i jocs dirigits a la població infantil, de manera que les Falles 

puguen ser gaudides per tots els rangs d'edat. Continuant l'endemà amb 

jocs infantils, i amb “La Cavalcada del Ninot” que té lloc a les 18.00 hores 

de la vesprada. 

Finalment, el 22 de març finalitza la setmana fallera amb diferents actes 

entre els quals podem destacar, d'una banda, la “Xocolatà i Bunyola” on els 

assistents poden degustar aquest berenar típic de les Falles i, d'altra banda, 

de la cremà, moment en el qual es dona punt i final a les falles. 

Continuant amb les festes més destacades del calendari anual, trobem en la 

primera setmana de setembre, la festa dels Moros i Cristians. Es tracta 

d'una de les festes amb major tradició i història, perquè aquestes recreen 

l'enfrontament que va haver-hi entre les tropes musulmanes i cristianes 

durant el segle XIII pel domini dels musulmans del territori del Regne de 

València.  

La programació de les festes contempla una varietat d'actes que amenitzen 

el poble, com per exemple, els correbars; un retreta de disfresses que 

comencen en la Plaça Malvines; discomòbils en la Plaça Generalitat 

Valenciana; jocs aquàtics; esmorzars de germanor amenitzats amb música; 

una cercavila en la qual es recullen als sultans; una entrada falsa des de 

l'antic musical fins a l'ambaixada cristiana en la Plaça de L’Ajuntament; una 

entrada falsa des de la Plaça Malvines fins a l'Ajuntament per a donar pas a 

l'ambaixada mora; una entrada de bandes de música; i una gran entrada de 

moros i cristians que culminaran les festes. 

Seguidament, després de les festes dels Moros i Cristians, tenen lloc les 

Festes Patronals. En elles, els veïns i veïnes de Càrcer rendeixen culte als 

patrons del poble, el Santíssim Crist de l'Agonia, San Isidro Labrador i a la 

Mare de Déu de Gràcia. 

La programació de les festes de 2021, comencen amb diverses activitats 

culturals, musicals i esportives, així com de caràcter religiós, que tenen com 

a finalitat unir a la població en unes setmanes de festes, il·lusió i respecte, 

mantenint els actes tradicionals de les seues festes majors. 

El primer dia, la Societat Artístic Musical (S.A.M) “El Valle de Càrcer”, en 

aquesta ocasió ha organitzat gràcies a la cessió de la Federació de Societats 

Musicals de la Comunitat Valenciana, una exposició coneguda com “Els 

nostres compositors” que té per objectiu mostrar i posar en valor el llegat 

musical de les dones que han format part de la història de la música.  
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A mitat setmana, concretament el 10 de setembre, tenen lloc els primers 

actes religiosos de les festes, en la qual els devots traslladen la imatge del 

patró del poble, el Santíssim Crist de l'Agonia, des de la seua capella fins a 

l'altar major per a presidir tots els actes religiosos de la setmana de festes. 

L'endemà, la música és la protagonista de la jornada, perquè l'11 de 

setembre la banda S.A.M “El Valle” acompanya a la comissió de festes i 

després celebra un concert nocturn en la Plaça del Crist de l’Agonia.  

El 12 de setembre és dedicat als actes esportius, en la qual la pilota 

valenciana és la principal protagonista, perquè se celebren dues partides: 

una femenina i una altra masculina. 

Seguidament, la programació fa un salt fins al 14 de setembre, amb una 

missa en honor a San Isidro Labrador i una mascletà en la Avinguda Manuel 

Broseta al mig dia. Mentre que a la vesprada, es desenvolupen activitats 

d'oci com l'espectacle de màgia o el Festival de Jocs. 

Els dos següents dies, el 15 i 16 de setembre culminen les festes patronals 

amb la celebració del dia de la Mare de Déu de Gràcia i del Santíssim Crist 

de l'Agonia amb una missa en honor de cadascun d'ells, en els seus 

respectius dies.  

A més, les jornades són amenitzades amb el tret de mascletàs i focs 

artificials a càrrec de la pirotècnica Europlà S.L, així com actuacions de 

teatre com “Joan sense por” o “La Comèdia de la vida”, i del grup de Danses 

Els Folies de Carcaixent que interpreten la cançó tradicional l’Ú de Càrcer. 

Finalitzant amb el programa festiu-cultural de Càrcer, una altra de les 

celebracions més representatives del municipi és el dia de Santa Cecilia – 

patrona de la música des del seu nomenament en 1594 pel papa Gregori 

XIII. Pel que, és una setmana dedicada exclusivament a la música, en la 

qual la Societat Artístic Musical “La Vall de Càrcer”, celebra diferents 

concerts i actuacions en honor a la música i, per descomptat, a Santa 

Cecilia. 

5.3. Les instal·lacions i les empreses turístiques 

En el municipi de Càrcer s'emplacen diverses empreses de restauració que, 

en el seu conjunt, conformen l'oferta gastronòmica de la localitat. Es tracta 

d'uns establiments on l'oferta culinària no representa un producte turístic 

diferenciat. 
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Taula 25. Oferta gastronòmica de Càrcer 

NOM DIRECCIÓ 
Bar Ja era hora Carrer Miguel Gomis, 18 

Bar Nou Deportes Carrer en Projecte, 1, 12 

Forn Agustina S.L Carrer l’Alcúdia de Crespins, 29 

Hamburguesería Kari Avinguda de la Ribera Alta, 57 

Helados Botella Carrer Baronia, 16 

L’Arcaeta Carrer Miguel Gomis, 23 

Solo Pizza Càrcer Carrer Laureano Suñer, 4 

Piscina Municipal Camí Vell de Sellent 
Font: Elaboració pròpia. 

Així mateix, el municipi no disposa d'empreses especialitzades en el sector 

turístic, com poden ser les guies de turisme, les empreses de 

multiaventura, els centres BTT, els museus o els centres d'interpretació, 

entre altres. 

No obstant això, la localitat compta amb el Poliesportiu de Càrcer, un centre 

esportiu situat en el Cami Vell de Sellent compost per un camp de futbol, 

dues pistes poliesportives, dues pistes de frontó, i una piscina recreativa, on 

els veïns i veïnes del municipi gaudeixen en els dies estivals d'estiu. 

Finalment, pel que fa als mitjans d'informació turística, Càrcer compta amb 

el producte Ribera Turisme, un Pla fomentat pel Consorci de la Ribera – 

entitat supramunicipal que integra els municipis de les mancomunitats de la 

Ribera Alta i la Ribera Baixa – amb la finalitat de crear productes turístics 

capaços de fomentar i generar un turisme de qualitat, responsable i 

atractiu.  
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Activitat 2. Participació ciutadana 

El PUAM de Càrcer 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 de Càrcer s'ha realitzat una 

prospecció entre els principals “stakeholders” –grups d'interés- per 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 Càrcer, 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 de Càrcer 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 plantejament metodològic, la prospecció realitzada que a 

continuació exposem ens permet conéixer i incorporar al procés d'avaluació 

i diagnòstic de Càrcer 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 de Càrcer 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 

és “molt dolenta” i cinc “molt bona”). Al final del qüestionari s'han deixat 

diverses preguntes obertes perquè els enquestats puguen identificar de 
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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 de Càrcer 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 

Gràfic 34: Gènere 

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

En primer lloc atenem al gènere de les persones enquestades. Així, 

s’aprecia que el 48% dels enquestats són homes, front al 38% de les dones 

i un 14% que prefereix no contestar.  

Gràfic 35: Edat 

 
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Càrcer. Elaboració pròpia. 
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En relació a l’edat de les persones entrevistades, s’aprecia que el grup més 

nombrós és el que comprés entre 35 i 44 anys, que representa el 24% del 

total de participants. Tot seguit, trobem els grups d’edats de 25 a 34 anys i 

el de 45 a 54 anys, que suposen cadascun el 19%.  

En menor mesura, observem les persones que tenen entre 55 i 64 anys, 

amb el 14% de la participació. El grup d’edat entre 19 i 24 anys ha 

participat en un 10%, mentre que els de 18 o menys anys, un 9%. 

Finalment, les persones de 65 o més anys representen el 5%.  

Gràfic 36: Dedicació actual 

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

D’altra banda, pel que fa a la dedicació actual dels enquestats, la majoria es 

troba treballant (65%), mentre que un 20% és estudiant, in 10% està en 

situació d’atur i el 5% jubilat o jubilada.  

Gràfic 37: Relació amb el municipi 

 
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Càrcer. Elaboració pròpia. 
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En quart lloc, veiem la relació de les persones enquestades amb el municipi. 

En aquest cas, totes les persones participants afirmen ser residents 

habituals de Càrcer. 

Gràfic 38: Pertinença a una o diverses associacions 

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

Per últim, veiem l’associacionisme del municipi. Quasi la meitat de 

participants (48%) afirma no pertànyer a cap associació, mentre que un 

19% forma part d’una o diverses associacions. No obstant, fins a un 33% 

de la ciutadania enquestada ha preferit no contestar.  

Taula 26: Associacions dels participants 

1. S.A.M de Càrcer. 

2. Penya Coetera. 

3. Comparsa de Moros i Cristians. 
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Càrcer. Elaboració pròpia. 

3. Anàlisi de les respostes suggerides 

A continuació, anem a 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. 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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3.1. Àrea urbana  

Gràfic 39: Valoració de l'àrea urbana a Càrcer (mitjanes) 

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

Pel que fa a la valoració de l’àrea urbana del municipi, veiem que totes les 

variables reben una puntuació inferior al tres, és a dir, reben puntuacions 

mitjanes situades entre les valoracions “dolenta” i “molt dolenta”.  

Així, l’ítem amb la màxima puntuació d’aquesta àrea és “l’estat de 

conservació dels carrers del municipi”, amb 2,67 punts. Els ciutadans, per 

tant, valoren de manera general aquest ítem com a “dolent”.  

Seguidament, “el trànsit i la mobilitat del municipi” rep una puntuació 

mitjana lleugerament inferior, amb un 2,57. De l’altra banda, la variable 

que obté una puntuació mitjana menor és “el servici de transport públic del 

municipi”, amb 1,57 punts. És a dir, els ciutadans valoren en transport 

públic de Càrcer com a “molt dolent”. Com podem apreciar, la resta de 

variables fluctuen entre els dos extrems esmentats. 

3.2. Àrea social i de serveis 

Quant a les qüestions relacionades amb l’àrea social i de servicis, veiem que 

reben una puntuació mitjana superior a les de l’apartat anterior. De fet, en 

aquesta ocasió, de les 11 variables incloses en aquesta àrea, sis assoleixen 

o superen el llindar del tres (“regular”), i cap rep una puntuació inferior al 

dos (“dolenta”).  
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1, molt dolenta; 2, dolenta; 3, regular; 4, bona; 5, molt bona
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Gràfic 40: Valoració de l’àrea social i de servicis de Càrcer (mitjanes) 

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

Com podem veure, l’ítem que aconsegueix la màxima puntuació són “els 

servicis educatius del municipi”, que s’apropa al quatre (3,71 punts). Molt 

seguit, tenim “la convivència al municipi”, que és qualificada amb 3,67 

punts de mitjana.  

En canvi, la variable amb una puntuació més baixa és “la prestació de 

servicis sanitaris al municipi”, que assoleix els 2,24 punts de mitjana. És a 

dir, en general aquest ítem és qualificat com a “dolent”. La resta d’ítems es 

troben entre aquestes puntuacions.  

3.3. Àrea d’economia i ocupació 

En relació l’àrea d’economia i ocupació del municipi, podem observar que 

tres de les variables assoleixen els tres (o més) punts, mentre que 

únicament una d’elles és inferior als dos punts.  

“La qualitat del xicotet comerç”, és l’ítem amb una puntuació més alta (3,81 

punts), és a dir, de manera general, la ciutadania pensa que és “regular”. 

Seguidament, veiem la freqüència de compra al xicotet comerç, que rep 

3,57 punts de mitjana.  

Pel que fa l’ítem pitjor valorat, “les oportunitats per a trobar treball al 

municipi”, obté 1,95 punts de mitjana, i per tant, aquesta variable és 

conisderada com a “molt dolenta” per part dels enquestats.  
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1, molt dolenta; 2, dolenta; 3, regular; 4, bona; 5, molt bona
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Gràfic 41: Valoració de l’àrea d’economia i ocupació a Càrcer (mitjanes) 

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

3.4. Àrea cultural i turística 

Gràfic 42: Àrea d’oferta cultural i turística de Càrcer (mitjanes) 

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

Respecte a l’àrea cultural i turística, totes reben una puntuació superior al 

tres. En aquest apartat, també s’inclou l’oferta esportiva del municipi, que 

és la variable amb una major puntuació mitjana (3,90 punts).  
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1, molt dolenta; 2, dolenta; 3, regular; 4, bona; 5, molt bona

3,05 

3,10 

3,19 

3,90 

L'atractiu turístic del municipi és...

L'oferta d'oci jove al municipi és...

El nivell de patrimoni artístic i històric del municipi
és...

L'oferta esportiva del municipi és

1, molt dolenta; 2, dolenta; 3, regular; 4, bona; 5, molt bona
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Per la seua banda, “l’atractiu turístic del municipi” és l’ítem amb una 

puntuació mitjana inferior (3,05 punts).   

3.5. Àrea de medi ambient i sostenibilitat 

Gràfic 43: Valoració de l'àrea de medi ambient i sostenibilitat 

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

Finalment, l’última àrea a analitzar és la de medi ambient i sostenibilitat. En 

aquest cas, un dels ítems assoleix una valoració “bona”, ja que “la qualitat 

de l’aire” arriba als quatre punts.  

Molt a prop, “la qualitat dels productes agrícoles del municipi”, rep 3,95 

punts. D’altra banda, la variable que presenta una menor puntuació és “la 

sensibilització ambiental dels veïns del municipi”, qualificada amb 2,57 

punts de mitjana. Com podem veure, de les variables restants set d’elles 

superen el llindar del “regular”, mentre que tres d’elles tenen una puntuació 

inferior. 
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La conservació d'espais naturals al municipi és...

El respecte de les empreses locals pel medi
ambient és...

El respecte de l'Ajuntament pel medi ambient
és...

El nivell de consum d'energia elèctrica és...

El servei d'aigua potable és...

L'entorn mediambiental del municipi és...

El funcionament de recollida d'aigües residuals
és...

El nivell de soroll i de contaminació acústica del
municipi és...

La qualitat dels productes agrícoles del municipi
és...

La qualitat de l'aire al municipi és...

1, molt dolenta; 2, dolenta; 3, regular; 4, bona; 5, molt bona
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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).  

Taula 27. Principals problemàtiques que té Càrcer 

1. Policia local nocturna. 

2. Els habitants del poble no estan conscienciats amb el reciclatge. 

3. No hi ha seguretat al carrer. 

4. El trànsit pesat per dins del poble. 

5. Atur. 

6. No hi ha pràcticament serveis per a oferir.  

7. Abandó de les cases desocupades, ocupacions il·legals de vivendes i poca 

actuació per evitar-les.  

8. El transport públic, especialment per als estudiants que estudien fora del 

municipi. 

9. No hi ha noves construccions, ni pisos per a llogar els més joves. 

10. La falta d’atenció d'alguns veïns del poble. 

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

Les qüestions més repetides han sigut la falta de seguretat nocturna (policia 

local per la nit) i la falta de transport públic. No obstant, la resta de 

problemes esmentats per la ciutadania són també importants i s’han de 

tindre en consideració.  

Taula 28. Quins canvis espera a Càrcer en els pròxims deu anys? 

1. Millora de la protecció ciutadana. 

2. Més papereres. 

3. Més seguretat per als mes menuts. 

4. Neteja. 

5. Canvis en la conscienciació ecològica. 

6. Mobilitat urbana, fisonomia d’alguns carrers. 

7. Millora de l’atur. 

8. Execució del desviament per llevar el trànsit pesat del nucli urbà. 

9. Tindre bona cosa d’arbres dins el casc urbà. 

10. Que siga un poble més dinàmic, alegre, amb més serveis i vida. 

11. Més enquestes per a saber que necessiten els veïns. 

12. Policia local per la nit. 

13. Una conservació millor de carrers, parcs i jardins.  
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14. Que hi haja transport públic per als estudiants que estudien fora del 

municipi. 

15. Millorar la despoblació. 

16. Remodelació completa de les instal·lacions esportives, els frontons a Terra 

i més pistes de pàdel.  

17. Més zona verda. 

18. Millorar el mètode de recollida de fem i de residus.  

19. Millor il·luminació del poble.  

20. Laminació d’Estubeny per el Riu Sellent. 

21. Aconseguir que els camps abandonats estiguen nets i el polígon industrial. 

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

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. 

Taula 29. Quins aspectes de l’àrea urbana milloraria? (per exemple: 

incorporar carril bici, millor il·luminació…) 

1. Més il·luminació. 

2. Més papereres. 

3. Més vigilància per la nit. 

4. Arreglar el parc de la creu perquè està en mal estat. 

5. Asfaltat i adequació de les vorades i voreres per a persones majors.  

6. Desviar el trànsit pesat que passa per dins del nucli urbà. 

7. Fomentar la mobilitat entre pobles amb carrils bici, de vianants, etc. 

8. Incorporar carril bici en separació física de la resta de vehicles automòbils.  

9. Millorar la senyalització. 

10. Repintar passos de vianants. Pintar estacionaments. 

11. Sanejament dels cables de Telefónica, Iberdrola, etc. 

12. Restricció de la circulació en zones com el col·legi Pare Gumilla. 

13. Millora dels camins rurals. En la senyalització i neteja de voreres, així com 

reparació dels forats. 

14. Centre de dia per als majors. 

15. Adequar llocs dins el casc urbà per a plantar arbres, així com a la piscina 

per tindre més espai amb ombra. 

16. Millor il·luminació a la part alta del poble (xorret).  

17. Neteja de carrers i parcs.  

18. Canvi d'ubicació del pas de vianants per creuar la carretera a la corba de 

l’antic "bar sol".  

19. Més neteja al poble. 

20. Transport públic. 

21. Fer un auditori on hi era l’antiga discoteca del poble. 

22. Acabar els fanals. 

23. Nom i placa del carrer Projecte cinc N° 8. 

24. Que es cuidaren els camps abandonats, almenys l'herba.  

 
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Càrcer. Elaboració pròpia. 
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Taula 30. En matèria de medi ambient, quines mesures hauria de prendre 

l’Ajuntament? (energia sostenible, recollida de residus…) 

1. Energia sostenible. 

2. Conscienciar als habitants del poble que siguen més nets i que no tiren 

fem al carrer i arrepleguen els excrements dels seus gossos. 

3. Facilitar accés a renovables. 

4. Millorar recollida de residus. 

5. Millorar la neteja del poble. 

6. Llevar el porta a porta i posar els contenidors com abans, posant un per 

a l’orgànic. 

7. Posar més papereres.  

8. Plaques solars als sostres d’edificis municipals i subvencionar les 

instal·lacions particulars. 

9. Patins i bicicletes públiques elèctriques. 

10. Millorar la generació de llum a través de plaques solars. 

11. Llevar el porta a porta i posar els contenidors de reciclatge.  

12. Transport públic.  

13. Posar contenidors sota del sòl com en altres pobles.  

14. Millora dels carrers.  

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

Taula 31. I quant al sector educatiu i esportiu? 

 

1. Millorar les instal·lacions i fer-ne de noves. 

2. Més extraescolars econòmiques per a que les famílies puguen apuntar als 

seus fills, així incentivaria l'educació i l'esport. 

3. Neteja de zones esportives.  

4. En aquest sector hi hauria que modernitzar-se i oferir cursos per 

fomentar l’esport. 

5. Implantar algun mòdul de Formació Professional amb més eixida laboral 

a l’IES. 

6. Manteniment de les instal·lacions del poliesportiu.  

7. Frontons bruts i en mal estat, el nul cas que se li fa al pàdel, fa falta una 

torre de llum des de fa anys i falta de vigilància i manteniment. 

8. Impartir més classes d’esport al poble. 

9. Millorar la biblioteca municipal del poble.  

10. Transport públic per a estudiants. 

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

Taula 32. 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. Instal·lacions municipals. 

2. Espai perquè no es tinguen que desplaçar si volen fer algun esport, 

contractant a persones qualificades per ajudar a la gent del poble. 

3. Baixar impostos. 

4. Millor atenció als majors. 

5. Més seguretat policial.  
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6. Un centre de dia per a majors. 

7. Millor cartellera d’activitats culturals. Premis, biennals, etc. de pintura, 

música, art, cine... 

8. Radio/TV municipal. Retransmetent els esdeveniments més importants. 

9. Ampliar l'oferta cultural al municipi. 

10. No escatimar en donar serveis d'oci per a majors i també per a menuts.  

11. Locals d’oci per als menuts. 

12. Transports públics per a que les persones es puguen desplaçar fàcilment. 

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

Taula 33. No tota la ciutadania té les mateixes necessitats, ni facilitats. En 

matèria d’accessibilitat, que necessita Càrcer? (eixamplar voreres, senyals 

acústics…) 

1. Llevar els pals de la llum de les voreres. 

2. Voreres accessibles. 

3. Anul·lar això de les vies per a bicicleta en direcció prohibides, etc. no 

compleixen la normativa. 

4. Fomentar els carrils bici i de vianants i llevant part del trànsit pesat 

que passa per dins del poble. 

5. Més neteja. 

6. Les voreres no tenen rampes per a la gent major. 

7. Transport públic per estudiants. 

8. Més rampes. 

9. Millorar la seguretat de nit.  

10. Un autobús, taxi o vehicle que portara a les persones a La Pobla 

Llarga al tren, passant per Vilanova de Castelló per al que necessite 

anar en metro. 

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

Taula 34. En matèria econòmica i des del seu punt de vista, quines 

polítiques o estructures podrien ajudar al desenvolupament del municipi? 

1. Si fem l’esforç de reciclar, tindre una contraprestació econòmica de tipus 

impositiu. 

2. Fer la carretera per fora del municipi. 

3. Baixar impostos. 

4. Més inversió en seguretat ciutadana.  

5. Fomentar el consum de proximitat, ajudant a les empreses del poble i els 

negocis locals. Promocionant un consum responsable i fent-los partícips 

en tots aquells actes que calguen.  

6. Funció efectiva d’ADL informació, subvencions, assessorament, fòrum que 

investigue i debata alternatives de futur. Pla d’actuacions econòmiques, 

possibilitats de millora. 

7. Posar un servei públic per accedir al metro o rodalies per a facilitar la 

mobilitat dels habitants. 

8. Donar facilitats a la gent jove que puga obrir-se un propi negoci.  

9. Proporcionar més feina per als joves, per tal d’evitar el despoblament.  

10. Posar més transports públics.  

11. La gent que treballa al poble de la bossa de l’atur ha d’anar canviant.  



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

112 
 

12. Fer cas de les instancies dels ciutadans. 

13. Es necessita un polígon industrial. 

 
Font: Enquesta a la població del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Càrcer. 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 de Càrcer i els 

ODS que menys s'han treballat fins al moment. 

ODS 1: FI DE LA POBRESA 
 

 
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.  

Metes 

1.1.- Erradicar, per a 
totes les persones i 

per a tot el món, la 
pobresa extrema. 

Segons les dades relatives a l’indicador AROPE 

vistes, (només disponibles a l’àmbit comarcal), 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 a la 

Comunitat Valenciana. No obstant, a la comarca 
de la Ribera Alta hi ha dos persones de cada deu 
en aquesta situació, per tant, continua sent 

insuficient.  
 

Als tres territoris analitzats (comarca, província i 
comunitat), el percentatge de persones en 
aquesta situació s’ha disminuït, però la meta 

continua sense acomplir-se.  
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Càrcer hauria 

de destinar recursos per a la lluita contra la 
pobresa, facilitant a aquest sector de la població 
l'accés a una vida digna.  
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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. 

Quant a la renda mitjana per unitat de consum, a 
la Ribera Alta és lleugerament superior a la 

provincial, i notablement superior a la de la 
Comunitat. Això implica un avantatge econòmic 
per als habitants del municipi respecte al context 

al qual es troben.  
 

Tot i que l'Ajuntament no pot intervindre 
directament en la renda i salaris dels ciutadans, sí 
té la capacitat per facilitar ajudes econòmiques 

per tal de que no hi haja cap mena d'exclusió 
social. Així, l’Ajuntament 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 d’aquesta manera complir amb 
la meta.  

 

1.3.- Implementar, en 
l’àmbit nacional, 

sistemes i mesures 

apròpiats de protecció 
social per a tots, 

inclosos els nivells 
mínims, i aconseguir 
una àmplia cobertura 

de les persones 
pobres i vulnerables. 

La present meta fa referència a la protecció social 

a nivell nacional, per tant, l’Ajuntament no té 
competències per a aconseguir-la. No obstant 
això, a nivell local, Càrcer sí té competències 

sobre assistència social i serveis socials.  
 

A més, les mancomunitats a les qual pertany el 
municipi, ofereixen una sèrie de serveis socials i 
municipals. No obstant, l’Ajuntament pot fer 

major recalcament per a una major cobertura a 
les persones vulnerables i en risc de pobresa.  

 

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 
noves tecnologies 
apròpiades i els 

serveis financers, 
inclosa el 

microfinançament 

Per poder aconseguir aquesta meta, cal que les 
persones estiguen integrades. Per a això, és 

necessari la dotació d'ajudes econòmiques, que 
poden donar-se tant a nivell municipal com 
comarcal i provincial/autonòmic. En cas 

d’aquestes últimes, el Consistori pot fer pressió 
als mecanismes d’intervenció superior per tal de 

rebre un major finançament per a la dotació 
d’ajudes econòmiques.  



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

115 
 

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. 

Per augmentar la resiliència d’aquest col·lectiu de 
persones, es fa necessari la prestació de serveis 

socials per part del municipi i les mancomunitats. 
Així ho fan les tres entitats que conjuntament 
aconsegueixen acomplir aquesta meta. No 

obstant, sempre es pot oferir una major quantitat 
de recursos econòmics i socials per a aquest 

sector poblacional.  
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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 

2.4.- 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 

Per poder augmentar la resiliència d’una zona, cal 
comptar amb un nombre elevat d’espècies 
vegetals.  

 
A Càrcer, aquesta condició no ocorreix, ja que el 

municipi està compost pràcticament per cultius de 
cítrics (ocupaven al 2019 un 83,6%). La resta, la 
conformaven els fruiters, amb un 16,4%. Pel que 

fa que signifique que hi ha una baixa diversitat 
d’espècies agrícoles.  

 
Així doncs, cal incrementar el nombre d’espècies 
amb la finalitat d’augmentar la resiliència i 

mantindré l’ecosistema. 
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sequeres, les 

inundacions i altres 
desastres, i milloren 
progressivament la 

qualitat de la terra i el 
sòl. 

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. 

Per tindre una major diversitat genètica, és 

necessari el cultiu de més espècies. Com ja s’ha 
mencionat a la meta 2.4., a Càrcer predomina el 

cultiu de cítrics.  
 
Per aquesta raó, cal incentivar una agricultura 

basada en el cultiu d’espècies diferents 
compatibles amb els cítrics. D’aquesta forma, 

s’aconseguirien més coneixements tradicionals i 
també un millor aprofitament dels recursos que es 
pugen generar al 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. 

Metes 

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. 

L'Ajuntament de Càrcer 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, 
Càrcer sí que compliria amb aquesta meta, ja que 
el municipi disposa d’un poliesportiu municipal, 

així com diverses associacions esportives al 
municipi.  

 
No obstant, sempre és positiu la promoció 
d’activitats esportives des del Consistori. 

 

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. 

El municipi de Càrcer compta amb una Unitat de 
Prevenció Comunitària en Conductes Addictives 

(UPPC), per tant, també podem dir que es 
compleix amb aquesta meta.  

 

3.7.- Garantir l'accés Pel que fa a l'accés universal als serveis de salut 
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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. 

sexual i reproductiva, els ciutadans del municipi 

de Càrcer disposen de serveis que cobreixen 
aquestes necessitats a través del Centre de Salut 
de Càrcer, que pertany al departament de salut 

de Xàtiva-Ontinyent.  
 

També, poden acudir a l’hospital d’aquest 
departament, per la qual cosa podem dir que sí 
s’acompleix aquesta meta. 

 

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. 

L’estudi realitzat sobre l’estació de la Xarxa 

Valenciana de Vigilància i Control de la 
Contaminació Atmosfèrica ubicada a Alzira, de 

l’any 2020 i la zona a la qual correspon Càrcer 
(Zona ES1009: Xúquer-Cabriol), no es varen 
superar els límits legals, la qual cosa suposa una 

bona qualitat de l’aire. 
 

Tanmateix, sí existeix contaminació de l’aigua o el 
sòl principalment, a causa dels nitrats que 
s’utilitzen als fertilitzants. Quan hi ha una alta 

càrrega de fertilitzants a les plantes, la part que 
no s’absorbeix acaba al sòl, i posteriorment a les 

masses d’aigua subterrània ja que s’infiltren.  
 
Aquest és un problema seriós, ja que si l’aigua es 

consumeix, pot provocar greus problemes de 
salut, com la inhibició del transport d’oxigen en la 

sang. Per això, s’han de canviar els actuals 
mètodes realitzats a l’agricultura. 

3.c.- Augmentar 
considerablement el 
finançament de la 

salut i la contractació, 
el perfeccionament, la 

capacitació i la 
retenció del personal 
sanitari als països en 

desenvolupament, 
especialment als 

països menys 
avançats i els xicotets 

Estats insulars en 
desenvolupament 

Càrcer compta amb una infraestructura sanitària 

en forma de Centre de Salut amb servei 
d'urgències. Això li suposa una correcta atenció 

sanitària. Per a una atenció especialitzada de 
major necessitat, els veïns han de traslladar-se a 
Hospitals Provincials de major envergadura. 

La meta en aquest sentit ha de garantir el bon 
funcionament quotidià tant de les instal•lacions 

com dels seus ocupants, permetent un servei 
eficient al ciutadà. 

3.d.- Reforçar la 

capacitat de tots els 
països, en particular 

els països en 
desenvolupament, en 

matèria d'alerta 

Com ja hem assenyalat, el centre de Salut de 

Càrcer compta amb servei d'urgències. El municipi 
no compta amb un Centre de Dia. El més pròxim 

és l'existent a Alcàntera de Xúquer, nucli conurbat 
amb Càrcer. En aquest s'atén assistencialment i 

de manera particular a una bona representació 
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primerenca, reducció 

de riscos i gestió dels 
riscos per a la salut 
nacional i mundial 

dels ciutadans, mantenint una estreta relació 

entre els serveis socials i els veïns de tots dos 
nuclis. 
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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 

4.1.- D'ací a 2030, 
assegurar que totes 

les xiquetes i tots els 
xiquets acaben 

l'ensenyament primari 

i secundari, que ha de 
ser gratuïta, 

equitativa i de 
qualitat i produir 

resultats 

d'aprenentatge 
pertinents i efectius. 

Els xiquets i xiquetes de Càrcer poden acudir al 
Col·legi d’Educació Infantil i Primària Pare Gumilla.  
A més a més, el municipi de Càrcer compta amb 

un institut de secundària i batxiller; IES Càrcer.  
 

Per tant, el municipi de Càrcer també compleix 
amb aquesta meta.    
 

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 s'ha comentat en la meta 4.1, els xiquets i 

xiquetes de Càrcer sí tenen a la seua disposició 
aquests serveis. 

 

4.3.- D'ací a 2030, 
assegurar l'accés 

L'Ajuntament de Càrcer no té competències en 
matèria de formació laboral o formació 



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

122 
 

igualitari de tots els 

homes i les dones a 
una formació tècnica, 
professional i superior 

de qualitat, inclosa 
l'ensenyament 

universitari. 

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. 
 

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. 

L'Ajuntament de Càrcer no té competència en 

matèria d'ocupació. No obstant això, l'Agència 
d'Ocupació i Desenvolupament Local té 

ferramentes per a la cerca d’ofertes d'ocupació, 
així com per a formació i orientació laboral. Amb 

això, s'aconsegueix complir amb l'actual meta. 
 

4.6.- D'ací a 2030, 
assegurar que tots els 

joves i una proporció 
considerable dels 

adults, tant homes 

com dones, estiguen 
alfabetitzats i tinguen 

nocions elementals 
d'aritmètica. 

Hem pogut comprovar l'adequada infraestructura 
dels serveis educatius mitjançant centres públics 
que abasten des dels zero fins als dotze anys, en 

una escola infantil i un CEIP, i fins a l'edat de 16 
anys, en l'Institut d'Educació Secundària de 

Càrcer. 
El que ha de garantir-se en els futurs anys és un 
correcte manteniment dels centres, advertir de la 

seua actualització en aspectes energètics, i 
finalment, avaluar la necessitat d'espais docents 

enfront d'un possible avanç demogràfic i de 
demanda. 

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 

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, des de l'Ajuntament de Càrcer es 
poden realitzar activitats o programes de 

sensibilització que fomenten aquests valors.  
 
De fet, el municipi i la mancomunitat ja realitzen 

campanyes relacionades amb aquests temes, per 
la qual cosa podem dir que compleix amb aquesta 

meta.  
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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 

tinguen en compte les 
necessitats dels 

xiquets i les persones 
amb discapacitat i les 
diferències de gènere, 

i que oferisquen 
entorns 

d'aprenentatge 
segurs, no violents, 

inclusius i eficaços per 

a tots. 

Per a aconseguir satisfer aquesta meta, 
l'Ajuntament de Càrcer ha d'adaptar centres 
educatius, així com centres de benestar social 

perquè les seues instal·lacions s’adeqüen a les 
necessitats d'accessibilitat i mobilitat de tots els 

habitants.  
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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. 

Metes 

5.1.- Posar fi a totes 

les formes de 
discriminació contra 

totes les dones i les 
xiquetes a tot el món. 

Hui dia, continuen existint diferències 

significatives com la desocupació femenina, el 
salari mitjà i la quantia de les pensions. En aquest 
sentit, l’Ajuntament promou programes inclusius 

com “Foment d’ocupació per a dones”. A més, des 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta, es disposa 

d’una Agència d’Igualtat i Convivència.  
 

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. 

Per a complir amb aquesta meta, l'Ajuntament de 
Càrcer ha de realitzar plans en qüestió d'igualtat i 

violència de gènere.  
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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. 

Una manera d’assegurar la participació plena i 

efectiva de les dones a les decisions públiques i 
polítiques, és mitjançant la incorporació 
d’aquestes en el govern municipal.  

 
Així ho fa l’Ajuntament de Càrcer, ja que la seua 

corporació municipal compta amb dones.  
 

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. 

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. 

Les aigües residuals de Càrcer són correctament 

tractades per l’EDAR Alcàntera de Xúquer-Càrcer, 
pel que les aigües resultants poden abocar-se al 
medi.  

 
Pel que fa a la resta de residus, són arreplegats i 

gestionats pel Consorci Ribera i Valldigna, de 
forma que es fomente el reciclatge.  
 

Amb aquestes accions, Càrcer compleix amb la 
meta 6.3. 

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 

L’aigua destinada a l’agricultura es aprofitada del 
riu Sellent i gestionada per la Comunitat de 

Regants de la Vall de Càrcer i Sellent. 
 

L’aigua de proveïment al municipi de Càrcer, 
procedeix de dos pous entubats. L’encarregat del 
sistema de proveïment del municipi és la 

Mancomunitat de Alcàntera del Xúquer, Càrcer, 
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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. 

Cotes i Sellent.  

 
La seua modernització de l’any 2019, implica el 
compliment d’aquesta meta, tanmateix, encara es 

poden adoptar més mesures per tindre un consum 
d’aigua més responsable, pel que es podrien dur a 

terme campanyes de conscienciació sobre l’estalvi 
d’aigua. 

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. 

Càrcer té una xarxa d’aigües superficials 

important, ja que pel municipi passen el riu 
Xúquer i el riu Sellent. És a Càrcer on es produeix 
la confluència d’aquests. També compta amb 

nombroses séquies per al regadiu.  
 

Aquesta meta ja es compleix, ja que el riu Xúquer 
està catalogat com zona LIC i ZEC. 

6.b.- Secundar i 
enfortir la participació 

de les comunitats 
locals en la millora de 
la gestió de l'aigua i 

el sanejament. 

Càrcer té una alta participació, ja que forma part 

de la Comunitat de Regants. A més, comparteix 
l’EDAR amb el municipi d’Alcàntera de Xúquer. 

 
Amb aquestes unions, Càrcer ja compleix aquesta 
meta, tanmateix és convenient enfortir la 

participació amb més municipis de forma que 
s’aconseguisca una millor gestió de l’aigua.  
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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 centrant-

se en els sectors amb 
gran valor afegit i un 

ús intensiu de mà 

d'obra. 

La majoria de l'activitat empresarial de Càrcer 
està destinada al sector serveis, per la qual cosa 

presenta un important teixit empresarial. A més, 
el sector agrícola també té un important pes al 

municipi, ja que la major part de contractes 
laborals registrats pertanyen a aquest sector.  
 

No obstant, el sector industrial i de la construcció 
estan lluny d’aquests dos sectors. Així, tot i que sí 

hi ha certa diversificació i un ús intensiu de la mà 
d’obra, és pot fer més per la promoció dels altres 
sectors.  

 

8.3.- Promoure 

polítiques orientades 
al desenvolupament 

que donen suport a 
les activitats 

productives, la 

creació de llocs de 

L'Ajuntament no té competències en aquesta 

matèria, 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 
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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. 

polítiques.  

 

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. 

A Càrcer, el principal sector econòmic és 
l’agrícola, seguit del sector servicis. Al municipi 

també es troben el sector construcció i industria, 
encara que a menor escala.  
 

Tots aquests degraden el medi a l’hora del seu 
desenvolupament, ja que és un desenvolupament 

convencional.  
 
Pel que fa a l’agricultura, degrada el medi, ja que 

l’ús del sòl és modificat, la qual cosa suposa un 
increment en la vulnerabilitat del sòl, dels 

aqüífers, així com dels ecosistemes relacionats 
amb aquest.  
 

Per poder complir aquesta meta, cal reduir la 
degradació ambiental, per exemple mitjançant 

una agricultura sostenible. 

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. 

L'any 2020 es van comptabilitzar un total de 972 

contractes, dels quals 936 eren de caràcter 
temporal i 36 indefinits. Això suposa una alta 
inestabilitat econòmica per als habitants de 

Càrcer. A més a més, hi ha una gran desigualtat 
entre el total d’homes i dones contractades, així, 

no podem dir que es complisca amb aquesta 
meta.  
 

Quant als habitants desocupats, en 2020 hi havia 
un total de 88 demandants d'ocupació, dels quals 

57 eren dones i 31 homes.  
Veiem que l’escletxa de gènere persisteix en 

aquest sentit.  
 

8.6.- D'ací a 2020, 

reduir 
considerablement la 

proporció de joves 
que no estan ocupats 

i no cursen estudis ni 

El nombre de joves menors de 25 anys 

demandants d'ocupació en 2020 és inferior (15 
l'any 2020) respecte al grup de 25 a 44 anys (40) 

i de més de 44 anys (33). Per tant, la proporció 
de joves desocupats és més petita. 
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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. 

L'Ajuntament de Càrcer, després de la troballa de 
les restes ceràmiques musulmanes i la seua 

posterior investigació, tenen la voluntat de posar 
en valor el passat ceràmic del municipi, 
salvaguardant d'aquesta manera, la història i la 

cultura del municipi. 
 

A més, al llarg de l'any es desenvolupen diferents 
esdeveniments culturals i musicals, en els quals 
es promouen la cultura local i els esports 

tradicionals, com és el raspall. 
 

Pel que, en aquest sentit, l'Ajuntament ja elabora 
polítiques encaminades a promoure el turisme 
sostenible. 
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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 

industrialització 
inclusiva i sostenible 

i, d'ací a 2030, 
augmentar 

significativament la 

contribució de la 
indústria a l'ocupació i 

al producte intern 
brut, d'acord amb les 

circumstàncies 

nacionals, i duplicar 
aqueixa contribució 

als països menys 
avançats. 

Estem en un municipi amb una xicoteta indústria, 

encara que molt especialitzada en el camp de la 
transformació de cítrics. Els pròxims anys ha 
d'enfocar-se a transitar cap a una indústria amb 

menor impacte en el medi ambient, però a més, 
promoure la inclusió de les persones més 

desfavorides. Per a aconseguir aquests objectius 
tenim l'ús d'energies renovables com a principal 
motor de transformació cap a una indústria verda 

i impulsora d'ocupació associada a la reducció 
d'emissions de CO₂. 

9.3.- Augmentar 
l'accés de les 

xicotetes indústries i 

altres empreses, 
particularment als 

països en 
desenvolupament, als 

serveis financers, 

inclosos crèdits 

La indústria, a més, ha de comprometre's amb la 
gestió i el tractament dels residus industrials més 

contaminants, amb l'objectiu de reduir la petjada 
de carboni associada a la seua activitat. Es tracta 

d'un sector en auge que proposa garantir la 
sostenibilitat de les activitats industrials 
tradicionals. 
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assequibles, i la seua 

integració en les 
cadenes de valor i els 

mercats. 

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. 

El municipi ha d'explorar l'aparició d'incipients 
indústries relacionades amb les tecnologies de la 
informació, el disseny i el valor afegit. Els espais 

per a aquestes indústries de baix impacte 
contaminant poden oferir una alternativa a l'ús 

d'alta qualificació, a més de promoure entorns 
urbans més saludables. 
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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 
desenvolupament- continuen 
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.  

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. 

Metas 

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. 

Com hem dit al principi, el risc de pobresa de la 
Ribera Alta 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.  

 
Malgrat que l'Ajuntament no té competències per 

a elevar el salari percebut pels treballadors, sí que 
pot incentivar econòmicament la contractació 
d'habitants de Càrcer. 

 

10.2.- D'ací a 2030, 

potenciar i promoure 
la inclusió social, 

econòmica i política 
de totes les persones, 
independentment de 

la seua edat, sexe, 

El municipi de Càrcer compta amb 98 ciutadans 

de nacionalitat no espanyola.  
 

En aquest sentit, tot i haver-hi una majoria de 
població espanyola en un 95%, existeix un 
percentatge notablement inferior d'estrangers 

respecte a les dades de la comarca de la Ribera 
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discapacitat, raça, 

ètnia, origen, religió o 
situació econòmica o 
una altra condició. 

Alta, per la qual cosa es pot dir que la integració i 

inclusió en el municipi de la població forana podria 
millorar.  
 

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. 

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 de Càrcer, s'encaminen al 
compliment d'aquesta meta mitjançant l'aplicació 
de la legislació. 

 

10.4.- Adoptar 
polítiques, 

especialment fiscals, 

salarials i de protecció 
social, i aconseguir, 

progressivament, una 
major igualtat. 

L'Ajuntament de Càrcer, 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...). 

  



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

135 
 

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. 

A Càrcer, 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 
incrementar la seua població. 

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 
de vulnerabilitat, les 

Els habitants de Càrcer ja compten amb sistemes 

de transports segurs, assequibles i sostenibles, 
com són els serveis d'autocar. 
 

No obstant això, no disposen de carrils cicle-
peatonals adequats per a l'ús de tots els 

ciutadans, que permeten les connexions 
intermunicipals alhora que aquests puguen fer ús 
del mateix per a passejar, practicar esport, anar 

amb bici o passejar a les seues mascotes. 
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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. 

Des del punt de vista mediambiental, 

l'Ajuntament de Càrcer promou la sostenibilitat 
des de la Mancomunitat de la Ribera Alta, així com 

des del propi Consistori. 
 
Quant a la urbanització inclusiva, també 

s’encarrega la mancomunitat, mitjançant 
l’assistència tècnica en arquitectura i enginyera, 

agrícola, industrial i forestal. 
 

11.4.- Redoblar els 

esforços per a 
protegir i 

salvaguardar el 

patrimoni cultural i 
natural del món. 

A Càrcer, s’han elaborats plans com el PATRICOVA 
(Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc 

d’Inundació en la Comunitat Valenciana) i el Pla 
Local de Cremes (PLQ), a més del Pla de 

Prevenció d’Incendis Forestals, realitzat per la 
Demarcació de Polinyà de Xúquer al que pertany 
el municipi.  

 
Encara així, no compta amb un Pla Local Reduït 

de Prevenció d’Incendis Forestals (PLRPIF). Per 
tant, cal elaborar un PLRPIF per aconseguir una 
major protecció de l’entorn natural.  

11.6.- D'ací a 2030, 
reduir l'impacte 

ambiental negatiu per 
càpita de les ciutats 

fins i tot prestant 
especial atenció a la 
qualitat de l'aire i la 

gestió de les deixalles 
municipals i d'un altre 

tipus. 

Com s’ha dit a la meta 3.9, la qualitat de l’aire de 
la zona Xúquer-Cabriol (àrea costanera) és bona. 

Encara així, es realitzen accions com l’ús de 
vehicles convencionals que empitjoren la qualitat 

de l’aire.  
 
Pel que fa a les deixalles municipals, són 

gestionades tant per l’Ajuntament com pel 
Consorci Ribera i Valldigna, pel que Càrcer 

compleix amb l’actual meta. 

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. 

Els ciutadans i visitants del municipi ja compten 

amb accés universal a zones verdes i espais 
públics segurs, accessibles i inclusius, com són 
per exemple, els jardins municipals o els parcs de 

jocs infantils. 
 

A més, es troba en la Ruta de Gran Recorregut 
GR-237 Massís del Caroig, per la qual cosa tenen 
accés a un itinerari d'importància mediambiental, 

on els seus usuaris tenen accés directe a zones 
verdes. 

11.a.- Donar suport Càrcer ja disposa d'una bona connexió entre les 
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als vincles econòmics, 

socials i ambientals 
positius entre les 
zones urbanes, 

periurbanes i rurals 
enfortint la 

planificació del 
desenvolupament 
nacional i regional 

diferents zones del terme, altres poblacions i les 

principals ciutats. Això garanteix la promoció d'un 
model de turisme sostenible i d'interior, a més de 
la conseqüent promoció econòmica de la zona. 

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 

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. 

Pel que fa als desastres naturals, a la meta 11.4, 
ja s’han comentat tots els plans elaborats al 
municipi com el PATRICOVA i el PLQ. No obstant, 

caldria elaborar altres plans, com el PLRPIF o 
sobre la qualitat del sòl, entre d’altres.  

 
Amb el present PUAM, ja s’apliquen les polítiques 
de forma respectuosa amb el medi ambient i 

queden indicades a les línies d’actuació. 
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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. 

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. 

Metes 

12.2.- D'ací a 2030, 
aconseguir la gestió 

sostenible i l'ús 

eficient dels recursos 
naturals. 

A les metes anteriors s’ha mencionat la necessitat 

d’obtindre els recursos del municipi d’una forma 
sostenible.  

 
Per poder dur-ho a terme, es poden realitzar 

alguns canvis en l’actual forma de gestió, com per 
exemple, canvis dels fertilitzants convencionals 
per altres sense nitrats. 

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 

El desaprofitament d’aliments es produeix a nivell 
mundial i s’ha incrementat als últims anys. Els 

sectors on més desaprofitaments es generen són 
el sector servicis i agrícola. Justament els dos 

sectors que destaquen a Càrcer.  
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consumidors i reduir 

les pèrdues 
d'aliments en les 

cadenes de producció 

i subministrament, 
incloses les pèrdues 

posteriors a la collita. 

Aquesta problemàtica pot deure’s al no 

compliment dels estàndards dels productes per 
poder vendre’ls o consumir-se.  
 

Així doncs, caldria elaborar campanyes 
informatives per aconseguir una major 

conscienciació. També es poden donar el 
productes no venuts a persones necessitades o 
animals, per tal de reduir la quantitat dels 

desaprofitaments.  

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.  

Pel que fa als residus, són correctament tractats 
conforme estableix la Lley 10/2000 de Residus de 

la Comunitat Valenciana. 
 
Els principals contaminants trobats a Càrcer són 

els nitrats a causa dels fertilitzants emprats a 
l’agricultura i els qual contaminen l’aigua i el sòl. 

Per aquest motiu, a Càrcer encara s’han 
d’efectuar algunes accions per poder complir amb 
la meta 12.4. 

12.5.- D'ací a 2030, 

reduir 
considerablement la 

generació de deixalles 

mitjançant activitats 
de prevenció, 

reducció, reciclatge i 
reutilització.  

La millor forma per reduir la generació de 

deixalles és mitjançant l’educació ambiental. 
D’aquesta forma, es podria aconseguir un canvi 
als costums cap a un consum més sostenible.  

 
A més, amb el sistema de reciclatge que 

proporciona el Consorci Ribera i Valldigna, i el 
model de recollida Porta a Porta també es 
fomenta el reciclatge. Encara així, cal dur a terme 

més pràctiques per incrementar la reducció de 
deixalles.  

12.7.- Promoure 
pràctiques 

d'adquisició pública 
que siguen 

sostenibles, de 

conformitat amb les 
polítiques i prioritats 

nacionals.  

Aquesta meta compromet a l’Ajuntament 
particularment. A les oficines públiques es poden 

utilitzar materials reciclats i/o sostenibles. També 
es poden instal·lar energies renovables a les 
infraestructures municipals.  

 
La implementació d’una normativa per obligar el 

compliment de normes mes respectuosos amb el 
medi ambient, també seria de gran ajuda, per 

exemple a l’hora de contractar a una empresa per 
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a realitzar algun projecte. 

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.  

L'Ajuntament de Càrcer, malgrat facilitar el lliure 
accés a diferents arxius i publicacions històriques 

sobre el municipi, pot ampliar la informació 
relativa als atractius turístics culturals i naturals, 

així com informació sobre les festes i la seua 
gastronomia fent ús de la pàgina web. 
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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. 

Metes 

13.1.- Enfortir la 
resiliència i la 

capacitat d'adaptació 
als riscos relacionats 

amb el clima i els 

desastres naturals en 
tots els països.  

Per enfortir la resiliència, s’ha explicat a les metes 
2.4 i 2.5, que l’augment d’espècies cultivades 

ajudaria al seu increment. A la meta 11.b, es 
mencionen els plans elaborats per previndre els 
desastres naturals.  

 
Si que es poden elaborar més plans per 

contemplar, com per exemple, per a la millora de 
la qualitat del sòl o la reducció de les emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle (GEI). 

13.3.- Millorar 
l'educació, la 

A Càrcer s’han realitzat algunes actuacions 
mediambientals sobre educació forestal. 
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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.  

Tanmateix, no són suficients, pel que cal 

incrementar la sensibilització, per exemple amb 
campanyes de voluntariat o realitzant cursos 
sobre el canvi climàtic. 
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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.  

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.  

Càrcer únicament compta amb ecosistemes 
agrícoles i riberencs. Pel que fa al riu Xúquer, està 
catalogat com zona LIC (Lloc d’Interès 

Comunitari) i ZEC (Zona d’Especial Conservació). 
També té elaborats plans com el PATRICOVA o el 

PLQ.  
 
Malgrat això, es podria fer una millor gestió dels 

recursos hídrics per mantenir els ecosistemes 
relacionats amb l’aigua. 

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 

A Càrcer no hi ha problemes de desertificació, ja 

que l’únic sòl catalogat pel PATFOR són els rius, i 
estan classificats amb un risc de desertificació 

baix.  
 
Pel contrari, sí hi ha risc d’inundació al voltant del 

riu Sellent, pel que s’ha de tindre cura de les 
possibles inundacions que es puguen produir. 
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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.  

Ja s’ha comentat que a Càrcer no hi ha sistemes 

muntanyencs, tanmateix, al pertànyer a la 
Demarcació de Polinyà del Xúquer, aquest ja 

contempla les actuacions necessàries als seus 
plans.  

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.  

A Càrcer pràcticament tot el municipi està 

antropitzat a causa de l’agricultura, pel que les 
espècies que es poden trobar estan adaptades a 
aquestes condicions i ecosistemes. 

15.9.- D'ací a 2020, 
integrar els valors 

dels ecosistemes i la 
biodiversitat en la 
planificació, els 

processos de 
desenvolupament, les 

estratègies de 
reducció de la 
pobresa i la 

comptabilitat nacional 
i local.  

Tots els processos que s’han dut a terme al 

municipi de Càrcer han contemplat el 
manteniment dels ecosistemes.  

 
Un exemple és la distribució dels usos del sòl, ja 
que es diferència el sòl agrícola, del urbanitzable, 

forestal, etc. 

15.a.- Mobilitzar i 
augmentar 

significativament els 
recursos financers 

procedents de totes 

les fonts per a 
conservar i utilitzar 

de manera sostenible 

Per a l’elaboració dels plans municipals, 
l’Ajuntament rep ajudes econòmiques i 

subvencions, com és el cas del Pla Local de 
Cremes o el present PUAM.  
 

Ben és cert que es podrien obtindré més ajudes 
per intentar recuperar les possibles zones 

degradades o utilitzar els recursos de forma 
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la biodiversitat i els 

ecosistemes.  

sostenible com per exemple a 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. 

 

Metas 

16.6.- Crear, a tots 

els nivells, 
institucions eficaces i 

transparents que 

rendisquen comptes.  

L'Ajuntament de Càrcer compta amb un portal de 

transparència a la seua pàgina web, on es pot 
consultar tota la informació relativa al municipi, 
per tant, podem dir que sí es compleix amb 

aquesta meta.  

16.7.- Garantir 

l'adopció en tots els 
nivells de decisions 

inclusives, 
participatives i 

representatives que 

responguen a les 
necessitats.  

L'Ajuntament de Càrcer 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 de 
Càrcer.  

 
També s’han realitzat altres processos 

participatius, com ara el Pla de Responsabilitat 
Social del municipi.  
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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.  

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. 

Metas 

17.14.- Millorar la 
coherència de les 

polítiques per al 
desenvolupament 

sostenible.  

Per complir aquesta meta, Càrcer forma part del 
pacte d’Alcaldes. A més, l’elaboració d’aquest 

PUAM i altres plans també inclou un 
desenvolupament sostenible.  
 

Encara així, cal contemplar altres polítiques que 
enfortisquen el municipi i el faça més sostenible. 

17.17.- Fomentar i 
promoure la 

constitució d'aliances 
eficaces en les esferes 

pública, públic-

privada i de la 
societat civil, 

aprofitant 
l'experiència i les 

estratègies d'obtenció 

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 de Càrcer 

contra les amenaces, tenint consciència de les febleses i fortaleses 

identificades. 

 

  

Debilitats: 
Constitueixen els 

aspectes limitadors de 
la capacitat de 

desenvolupament del 
municipi de  Càrcer, 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. 



Pla Urbà d’Actuació 
Municipal 

Càrcer 2021-2027 

 

 

 

150 
 

FEBLESES 

Eix d’urbanisme 

 Excés de dependència energètica i emissions de CO₂ 

 Falta d'estructura verda urbana i connexió amb el seu entorn 

ecològic 
 Barreres arquitectòniques als carrers del municipi.  

 Escassa consolidació de les vies ciclistes dins i fora del municipi.  
 Escassa activitat comercial (establiments). 
 Integració del desenvolupament urbà inacabat d’Aldeamayor. 

 PGOU per actualitzar.  

Eix demogràfic i social 

• Decreixement de la població entre 2010 i 2020. 
• Major percentatge de persones majors de 64 anys que de persones 

menors de 15 anys.  
• Disminució de persones procedents de l’estranger entre 2010 i 2020. 
• Taxa de dependència general superior que el conjunt comarcal i 

provincial.  
• Taxa de dependència infantil inferior al conjunt comarcal i provincial.  

• Reducció de la taxa de dependència infantil entre 2010 i 2020.  
• Índex d’envelliment superior que el conjunt comarcal i provincial.  
• Augment de l’índex d’envelliment entre 2010 i 2020. 

• No hi ha un augment del nombre total d’empreses. 
• Desigualtat entre homes i dones en la quantia de les pensions.  

Eix de promoció econòmica 

 Desigualtat entre homes i dones en relació al total de contractes 
laborals.  

 Desigualtat entre homes i dones quant a la distribució de persones 
demandants d’ocupació.  

 Poca importància del sector industrial. 

 Taxa de temporalitat dels contractes laborals molt alta. 
 Reducció considerable dels contractes laborals. 

 Augment de les persones demandants d’ocupació entre 2019 i 2020. 
 Alt percentatge de persones aturades al sector serveis.  

Eix mediambiental 

 Únicament estan els rius catalogats amb sòl forestal. 

 Poca diversitat d’espècies a l’agricultura. 
 Alta vulnerabilitat dels aqüífers als contaminants. 

 La majoria del municipi classificat com àrees a millorar, pel que fa a 
la recàrrega d’aqüífers. 

 Perill d’inundació al voltant del riu Sellent. 
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Eix cultural i turístic 

 Oferta festiu-cultural estacionalitzada. 

 Escassa oferta d'oci orientada al públic jove. 
 Establiments de restauració amb un producte no diferenciat. 

 Absència d'allotjaments turístics (hotels, pensions, cases rurals,…). 
 Desconeixement del passat ceràmic de Càrcer. 

AMENACES 

Eix d’urbanisme 

 Desconnexió entre l'urbà i l'espai natural i agrícola. 

 Risc de generació d'Illa de Calor urbana. 
 Dependència enfront d'imprevistos sanitaris, energètics, 

mediambientals d'altres municipis. 
 Insuficient transport públic de caràcter comarcal. 

Eix demogràfic i social 

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

• Proximitat a municipis i ciutats amb una major oferta de serveis. 
• Augment dels contractes temporals enfront dels indefinits. 
• Envelliment de la població. 

Eix de promoció econòmica 

• Desigualtat laboral entre homes i dones.  

Eix mediambiental 

 El municipi està classificat com vulnerable als nitrats. 
 Ús de vehicles convencionals per al desplaçament. 

 Poques fases en els processos de l’EDAR. 

Eix cultural i turístic 

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

Comunitat Valenciana. 
 Municipis amb una oferta turística de similars característiques. 

 Incertesa en el sector de turístic i d'hostaleria a causa de les 
restriccions per a previndre el COVID-19. 
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FORTALESES 

Eix d’urbanisme 

 Desenvolupament del teixit urbà amb pautes de creixement 
raonables en benefici a la conservació del paisatge. 

 Existència d'un patrimoni de paisatges i infraestructures hidràuliques 
relacionat amb una circumstància exclusiva del municipi com ho és el 

pas del Sellent i del Xúquer pel seu terme municipal. 
 Existència de centres escolars i instal·lacions esportives pròpies.  
 Possibilitat de coordinació a escala supramunicipal amb el nucli 

d'Alcàntera de Xúquer, amb el qual està conurbat. 

Eix demogràfic i social 

 Renda mitjana per unitat de consum de la comarca superior a la de 

la Comunitat Valenciana i província de València. 
 El percentatge de risc de pobresa i exclusió social és menor a la 

comarca en comparació amb València i Comunitat Valenciana. 
 Augmenta el nombre de persones procedents d’altra província de la 

Comunitat Valenciana. 
 El saldo migratori d’estrangers és positiu. 
 Reducció de la taxa de dependència general entre 2010 i 2020. 

 Reducció de la taxa de dependència de persones majors de 64 anys. 
entre 2010 i 2020. 

 Augment de l’índex de maternitat entre 2010 i 2020. 
 Augment de l’índex de tendència entre 2010 i 2020. 

Eix de promoció econòmica 

 Reducció de demandants d’ocupació entre 2013 i 2020. 
 Igualtat entre homes i dones quant a afiliacions a la Seguretat 

Social. 

Eix mediambiental 

 Poca expansió del sòl urbà. 

 Gran extensió de superfície agrícola. 
 Curs mitjà i baix del Xúquer classificat com LIC i ZEC. 
 Bona qualitat de l’aire. 

 Té elaborat un PLQ. 
 Disposa contenidors de recollida selectiva de paper i cartó, vidre, 

envasos lleugers i resta no selectiva. 
 La recollida de residus domèstics es realitza Porta a Porta. 
 Adherit al Pacte d’Alcaldies. 

 S’ha sol·licitat l’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 
2030. 

 Ha realitzat campanyes mediambientals al riu Sellent. 
 Disposa d’ecomòbil proporcionat pel Consorci Ribera i Valldigna. 
 L’EDAR dona servici a una població reduïda.  
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Eix cultural i turístic 

 Troballa de restes ceràmiques pertanyents a l'Edat mitjana 
musulmà. 

 Publicacions, fotografies i arxius històrics a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Càrcer. 

 Connexió amb l'Autovia del Mediterrani A-7. 

 Servei d'una línia regular d'autocar que connecta Càrcer amb 
diferents municipis i les Universitats de València. 

 Llibre “Nuevas miradas sobre la cerámica de Càrcer” com a promoció 
i difusió de la història i la cultura. 

 Ús de les principals xarxes socials, com Instagram i Facebook. 

 El Raspall com a esport tradicional. 
 Riu Sellent com a Espai Natural Protegit. 

OPORTUNITATS 

Eix d’urbanisme 

 Emplaçament favorable a escala de les grans infraestructures de 

comunicació rodades (AP-7). Facilitat de connexió territorial. 
 Bona connexió directa a petita escala amb els municipis veïns de 

Cotes  i Alcántera de Xúquer; i amb les estacions de MetroValencia 
de Villanueva de Castellón i de RENFE Rodalia de La Pobla Llarga.  

 Entorn agrícola i ecològic d'alt valor mediambiental i social. Riu 

Xúquer i riu Sellent. 

Eix demogràfic i social 

• Preu de la vivenda inferior al municipi que a la comarca. 
• Augment del teletreball. 

• Proximitat a grans nuclis urbans. 
• Serveis de dues Mancomunitats. 

Eix de promoció econòmica 

• Renda mitjana de les dones lleugerament superior a la provincial i de 

la comunitat autonòmica. 

Eix mediambiental 

 Incrementar el nombre d’activitats sobre conscienciació i 

sensibilització mediambientals. 
 Foment de l’agricultura ecològica. 

 Increment de la diversitat d’espècies. 
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Eix cultural i turístic 

 Ribera Turisme com a marca de promoció turística. 
 Recuperació d'espècies autòctones del riu Sellent. 
 Proximitat a espais naturals de rellevància ambiental i paisatgística. 

 Bones connexions amb les principals vies terrestres, de ferrocarril, 
portuàries i aèries. 

 Augment per l'interés en la pràctica de turisme rural. 
 Major conscienciació pel turisme sostenible o slow tourism. 
 Zona productora de kaki amb Denominació d'Origen Protegida “Kaki 

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 

Donar resposta a les necessitats de la ciutadania de Càrcer, amb un model 

de governança, transparent y de qualitat, respectuós amb el medio ambient 

i conscienciat amb la inclusió social, la igualtat de gènere i les noves 

demandes de la societat. 

 

VISIÓ 

Ser un Ajuntament líder en l’aplicació dels principis de Responsabilitat Social 

en la gestió municipal a través de les ferramentes, mecanismes i Marc 

Normatiu existent, en pro d’una gestió sostenible, participada, transparent i 

sensible als canvis i les necessitats socials.  

Establint xarxes i sinèrgies, i establint vincles amb la societat. Tot això, 

contribuint al desenvolupament social i econòmic del municipi. 

 

VALORS 

 Compromís amb el medi ambient. 

 Compromís amb la transparència. 

 Compromís amb la igualtat de gènere. 

 Reducció de les desigualtats socials. 

 Foment de participació. 

 Compromís amb la mobilitat urbana sostenible. 

 Compromís amb l’accessibilitat universal  
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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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Objectius generals i específics 

1. Eix d’urbanisme 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Objectiu: 
Renovació de les xarxes de 

distribució i proveïment 

d'aigua potable domiciliària 

1.1. Implantació de sistemes de sectorització en les instal·lacions de la 

xarxa de distribució i subministrament d'aigua potable 
domiciliària. 

1.2. Millora de l'eficiència dels sistemes de bombament. 

2. Objectiu: 

Reducció de la dependència 
energètica i de les emissions 

de CO2 associades als 
edificis 

2.1. Fomentar la rehabilitació del parc edificat residencial i terciari a 
les noves necessitats de demanda energètica. 

2.2. Augmentar i fomentar l'ús d'energies renovables en els edificis 
públics. 

3. Objectiu: 
Millora de l'accessibilitat en 

edificis i instal·lacions 

públiques de Càrcer 

3.1. Adaptació de voreres i elements urbans per a millorar les 

condicions d'accessibilitat. 

3.2. Execució d'obres en vials per a transformar-los en zones d'ús per 

als vianants. 

3.3. Millores en l'accessibilitat a edificis i instal·lacions públiques. 

4. Objectiu: 

Millora en la gestió del 
trànsit i la mobilitat urbana 
adaptada a les necessitats 

reals i potencials de la 

4.1. Estructurar una xarxa de camins per als vianants i ciclovies 

segures, respectuoses amb l'entorn agrícola i forestal. 
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població de Càrcer 

5. Objectiu: 
Creació i recuperació de 

zones verdes en l'entorn 
urbà 

5.1. Execució o millora de zones verdes, parcs o jardins en l'entorn 

urbà. 
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2. Eix demogràfic i social 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

6. Objectiu: 
Frenar la despoblació i 

l’envelliment del municipi 
6.1. Mantindre els habitants de Càrcer al municipi. 

6.2. Atraure nous residents al municipi. 

7. Objectiu: 

Construir una societat 

solidària, igualitària i 
inclusiva 

7.1. Augmentar la població d’origen estranger i facilitar la integració, 

amigable i inclusiva dels nous residents de la població. 

7.2. Conscienciació i sensibilització sobre les diferents formes de 

discriminació i desigualtat. 

8. Objectiu: 

Enfortir les institucions 
municipals fent-les més 

responsables, transparents i 

participatives 

8.1. Fomentar la participació ciutadana en processos de presa de 

decisions. 

9. Objectiu: 
Reducció de l’escletxa digital 

9.1. Foment de l’ús de les noves tecnologies entre els ciutadans de 

Càrcer, especialment aquells amb dificultats per conéixer-les com 

les persones de la tercera edat. 

9.2. Garantir l’accés a Internet de tots els ciutadans. 
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3. Eix de promoció econòmica 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

10. Objectiu: 

Impulsar el 
desenvolupament econòmic 

municipal 

10.1. Donar suport al teixit empresarial local. 

11. Objectiu: 

Previndre la desigualtat 
econòmica dels joves a 

causa de la desocupació 

11.1. Augmentar la contractació juvenil mitjançant processos de 

millora. 

12. Objectiu: 
Reduir la taxa de 

temporalitat 
12.1. Promocionar ocupacions de caràcter indefinit. 

13. Objectiu: 

Augmentar les taxes 

d’ocupació femenina i reduir 
les desigualtats laborals 

amb els homes 

13.1. Formació en matèria d’ocupació per a dones del municipi. 
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4. Eix de medi ambient 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

14. Objectiu: 
Tindre una gestió sostenible 

dels aqüífers 

14.1. Sensibilitzar a la població sobre la gestió sostenible de l’aigua. 

14.2. Tindre un seguiment del consum d’aigua. 

14.3. Canviar els fertilitzants actuals per altres orgànics o sense 

nitrats. 

15. Objectiu: 
Realitzar una agricultura 

sostenible 

15.1. Augmentar la resiliència del municipi. 

15.2. Reduir la contaminació de l’agricultura. 

15.3. Incrementar el comerç local. 

16. Objectiu: 
Potenciar l’educació 

ambiental 

16.1. Conscienciar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat. 

16.2. Disminuir els desaprofitaments d’aliments. 

16.3. Crear horts escolars. 

16.4. Reduir la quantitat de residus generats. 
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5. Eix cultural i turístic 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

17. Objectiu: 
Fomentar la pràctica de 
turisme rural i d'interior 

17.1. Impulsar l'ús de les xarxes de senderes. 

18. Objectiu: 
Potenciar i salvaguardar la 

història i la cultura del 

municipi 

18.1. Donar a conéixer el passat ceràmic de Càrcer. 

19. Objectiu: 

Augmentar la presència de 

Càrcer en el context turístic 
de la comarca 

19.1. Desenvolupar accions de promoció i dinamització del turisme 

local. 

20. Objectiu: 

Proporcionar informació de 
qualitat, útil i atractiva 

sobre l'oferta turística del 

municipi 

20.1. Identificar i segmentar la informació per tipologia en la pàgina 

web de l'Ajuntament. 
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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 de Càrcer. 

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. 

1. Eix d’urbanisme 

1. Objectiu: Renovació de les xarxes de distribució i 

proveïment d'aigua potable domiciliària. 

1.1. Objectiu específic: Implantació de sistemes de sectorització en 

les instal·lacions de la xarxa de distribució i subministrament 
d'aigua potable domiciliària. 

1.1.1. Línia d’actuació: Sectoritzar i regular les pressions de la 
xarxa per a millorar la seua eficiència hidràulica. 

Situació actual: 

 

Les xarxes de distribució amb una 
certa extensió presenten una 

quantitat considerable de fugides i 
fortes variacions de pressió, a causa 
de les interconnexions i formes 

d'operació entre canonades, a més 
de la topografia de la zona. 

 

Materialització: 
 

 
Realitzar una divisió de la xarxa de 

distribució d'aigua potable en 
subsectors que permeten un control 
de cabals tant en el lliurament com 

en la distribució; i regular la pressió 
interna en les canonades, 

mitjançant la instal·lació de 
vàlvules de seccionament i vàlvules 
reguladores de pressió el que 

permetrà una important reducció de 
fugides. 
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1.2. Objectiu específic: Millora de l'eficiència dels sistemes de 

bombament. 

1.2.1. Línia d’actuació: Instal·lar o reemplaçar els equips existents 
de bombament per a reduir el cost de l'energia i incrementar 
la seua eficiència energètica. 

Situació actual: 

El més habitual en una instal·lació 
hidràulica de les característiques de 
la de Càrcer és tindre un sistema de 

bombament treballant en un punt 
d'operació inadequat. Això propícia 

que els circuits tinguen un 
considerable consum, la qual cosa 
es tradueix en costos energètics i 

un funcionament de manera 
ineficient. 

 

Materialització: 

Seleccionar i instal·lar equips de 
bombament apropiats. Ajustar-los 
adequadament a les càrregues i 

utilitzar els sistemes de 
monitoratge de bombes per a 

optimitzar el seu funcionament, 
reduint significativament els costos 
d'energia i incrementant la seua 

eficiència operativa. 
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2. Objectiu: Reducció de la dependència energètica i de les 

emissions de CO2 associades als edificis. 

2.1. Objectiu específic: Fomentar la rehabilitació del parc edificat 
residencial i terciari a les noves necessitats de demanda 
energètica. 

2.1.1. Línia d’actuació: Reduir les taxes d'IBI als veïns que 

invertisquen en rehabilitació energètica dels seus immobles. 

Situació actual: 

 
En 2016 el Ministeri d'Hisenda va 
proposar rebaixar l'Impost de Béns 

immobles fins a un 20% per a 
aquells habitatges més eficients. 

L'objectiu d'aquesta mesura és la 
d'incentivar la rehabilitació 
energètica d'edificis residencials.  

Com hem vist, aproximadament el 
73,5% dels habitatges a Càrcer no 

tindrien accés a cap rebaixa de 
l'IBI.  

Per tant, existeix un gran potencial 
en l'activació de la rehabilitació 
energètica amb aquest incentiu 

fiscal. El seu impuls redunda en una 
millora mediambiental, social i 

econòmica de manera directa. 

 

Materialització: 

 
 
Incentivar la rehabilitació 

energètica dels edificis amb 
bonificacions fiscals com la rebaixa 

de l'IBI. 
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2.1.2. Línia d’actuació: Fomentar la rehabilitació del parc edificat 

residencial i terciari mitjançant la informació i 
l'assessorament al ciutadà. 

Situació actual: 

El parc edificat de Càrcer presenta 

deficiències energètiques degut 
fonamentalment a aquests tres 

factors: 

- Obsolescència dels seus 
edificis. 

- Instal·lacions poc eficients.  
- Ús d'energies renovables 

deficient. 

Això augmenta el risc de pobresa 
energètica, al mateix temps que fa 

més dependent i contaminant al 
municipi.  

Per les dades analitzades dels 
Certificats d'Eficiència Energètica, 
cal suposar un ús estés de sistemes 

de climatització i calfament de 
l'aigua sanitària poc eficients i amb 

una escassa implementació 
d'energies renovables “in situ”. 

 

Materialització: 
 

Les mesures serien les següents: 
 

- Elaborar i distribuir 
informació sobre els beneficis 
de millorar l'eficiència 

energètica dels edificis. 
 

- Assessorar els veïns en les 
ajudes europees, estatals, 
comunitàries i locals 

disponibles actualment per a 
fomentar la rehabilitació 

energètica. 

 

2.2. Objectiu específic: Augmentar i fomentar l'ús d'energies 
renovables en els edificis públics. 

2.2.1. Línia d’actuació: Impulsar una auditoria energètica en edificis 
públics per a abordar la instal·lació d'energies renovables. 

Situació actual: 

Encara que alguns edificis 
municipals i administratius puguen 
haver procedit a l'adaptació als 

estàndards actuals d'eficiència 
energètica que inclouen l'accés a 

energies renovables, existeix marge 
fins i tot de millora. 

Materialització: 

Elaborar una auditoria energètica 
amb l'objectiu de determinar quines 
energies renovables resultarien les 

més beneficioses per al municipi. 
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3. Objectiu: Millora de l'accessibilitat en edificis i instal•lacions 

públiques de Càrcer. 

3.1. Objectiu específic: Adaptació de voreres i elements urbans per a 
millorar les condicions d'accessibilitat. 

3.1.1. Línia d’actuació: Eliminació de les barreres arquitectòniques 
de l'entorn urbà. 

Situació actual: 

En el nucli urbà a penes s'han 

produït rebaixes de les voreres en 
els passos per als vianants pel que 
continua existint molts punts per 

resoldre en temes d'accessibilitat. 

Materialització: 

Actuar sobre la via pública per a, en 

la mesura que siga possible, 
establir rebaixes en les voreres i 
facilitar aquests accessos a les 

persones de mobilitat reduïda. 

 

3.2. Objectiu específic: Execució d'obres en vials per a transformar-
los en zones d'ús per als vianants. 

3.2.1. Línia d’actuació: Conversió en zona de vianants dels espais 
públics més significatius de Càrcer  des del punt de vista de 

la seua rendibilitat social. 

Situació actual: 

Actualment, el nucli urbà presenta 
una conversió en zona de vianants 

molt reduïda, cenyida únicament a 
una xicoteta xarxa de trajectes en 
el barri de Sant Roc. En les zones 

de la plaça de la Comunitat 
Valenciana i de la plaça de la 

Solidaritat, així com en els seus 
vials d'interconnexió i de connexió 
d'aquestes amb els marges del riu 

Sellent, detectem la possibilitat de 
resoldre àrees lliures sobre la 

mateixa plataforma, creant un 
entorn urbà de coexistència amb 
prioritat per als vianants, restringint 

efectivament el trànsit en aquesta 
zona. 

Materialització: 

 
Analitzar les prioritats dins de 

l'entorn urbà i, si fora necessari, 
resoldre les voreres i la calçada 
sobre la mateixa plataforma. Actuar 

prioritàriament en l'entorn en 
l'àmbit on es troben les dotacions 

públiques més importants, i 
aquelles que són usades per la 
població d'edat més avançada com 

són el centre de salut i els centres 
socials. 
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3.3. Objectiu específic: Millores en l'accessibilitat a edificis i 

instal·lacions públiques. 

3.3.1. Línia d’actuació: Elaborar un estudi de millora de 
l'accessibilitat en els edificis públics. 

Situació actual: 

Actualment, no tots els edificis 

públics a Càrcer aconsegueixen un 
adequat grau d'adaptació als 
problemes d'accessibilitat universal. 

Materialització: 

Desenvolupar un estudi en els 

edificis públics per a avaluar en 
quin grau es pot ampliar l'accés 
universal a totes les persones, siga 

com siga el seu grau de 
discapacitat.  

L'estudi ha d'avaluar en quin grau 
es troba cadascun dels edificis en 
els seus recorreguts accessibles des 

de l'entorn urbà fins a l'interior dels 
espais habitables. A més, l'estudi 

ha de contemplar l'ordre 
d'execució, segons la seua la 
gravetat de la barrera i el cost de la 

seua eliminació. 
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4. Objectiu: Millora en la gestió del trànsit i la mobilitat urbana 

adaptada a les necessitats reals i potencials de la població 
de Càrcer. 

4.1. Objectiu específic: Estructurar una xarxa de camins per als 
vianants i ciclovies segures, respectuoses amb l'entorn agrícola i 

forestal. 

4.1.1. Línia d’actuació: Millorar l'accés des de les zones urbanes cap 
a l'espai agrícola com a zona de passeig i esplai. 

Situació actual: 

Estem en una terra fèrtil amb unes 
capacitats de cultiu altament 

esteses, amb el pas dels rius 
Xúquer i Sellent. Fonamentalment 

trobem cursos d'aigua i explotacions 
frutícoles predominant els cítrics.  

Els últims esdeveniments amb la 

pandèmia per COCID-19, ens 
porten a revisar els valors 

patrimonials i ecològics que tenim al 
nostre abast. Sota aquest context, 

cobra major importància la 
proximitat d'espais a l'aire lliure i 
vegetats. Això ocorre amb l'extensió 

de camps citrícoles al voltant de 
Càrcer. 

 

Materialització: 
 
Establir una xarxa de camins per 

als vianants i ciclovies segures i 
respectuoses al voltant de 

l'entramat agrícola i del sistema de 
llits i barrancs pròxima al nucli urbà 
del municipi. Camins de 

pavimentació blana porosa i 
permeable, que dibuixen un 

perímetre segur pel qual transitar. 
Per a això es recomana l'ús de 

materials terrosos de baixa 
compactació. A més, es proposa 
acompanyar els camins amb 

arbredes per a generar itineraris a 
l'ombra en èpoques estivals. 

 

4.1.2. Línia d’actuació: Executar connectors verds des de les places 
i espais públics en direcció al territori agrícola i fluvial. 

Situació actual: 

La massa verda que envolta la 

pràctica totalitat del nucli de Càrcer 
es trenca de manera abrupta amb 

el límit urbà, amb el qual a penes té 
continuïtat. Es produeix, la 

percepció d'un entorn natural ric i 
biodivers, en contraposició a una 
urbanització d'escassa vegetació. 

Materialització: 
 

Establir una xarxa de connectors 
verds entre el nucli urbà i l'entorn 

natural. Establir els eixos de 
connectors entre les masses 

vegetades interiors i exteriors. Les 
xarxes han d'aconseguir les masses 
situades en les vores fluvials del 

Xúquer i Sellent. 
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5. Objectiu: Creació i recuperació de zones verdes en l'entorn 
urbà. 

5.1. Objectiu específic: Execució o millora de zones verdes, parcs o 
jardins en l'entorn urbà. 

5.1.1. Línia d’actuació: Planificar una nova estructura verda urbana 

connectada amb el seu entorn. 

Situació actual: 

Si ens centrem en la qualitat de 
l'estructura verda a l'interior del 
nucli urbanitzat de Càrcer, trobem 

serioses manques. Algunes, 
provenen de la pròpia morfologia 

urbana de carrers que dificulta la 
plantació d'arbres en la via pública. 
No obstant això, la seua absència 

en àmplies zones del nucli urbà, per 
exemple, no estan tan justificades.  

La compacitat edificada, que aporta 
millores en els índexs de 

sostenibilitat global del municipi, 
però requereix per contra la 
necessitat d'afrontar mesures que 

mitiguen la generació de l'Illa de 
Calor Urbana.  

Precisament, en nuclis urbans amb 
escassetat d'espais oberts i 
vegetats, on s'acumula una major 

quantitat de calor que després és 
difícil dispar durant les nits d'estiu. 

Materialització: 

 
Desenvolupar un pla de plantació a 
escala urbana de plantació 

d'espècies arbòries amb les 
següents premisses: 

- Integrar l'estructura verda 

amb l'entorn natural ja 

antropitzat dels llits naturals, 

el patrimoni hidràulic i els 

camps agrícoles, generant 

corredors verds de connexió. 

- Estudi d'espècies vegetals 

autòctones amb baixes 

necessitats hídriques i de 

manteniment. 

- Connexió estructural verd per 

a dotar d'estructura 

supramunicipal a la proposta, 

interconnectant els nuclis de 

Sellent, Cotes, Càrcer i 

Alcàntera de Xúquer i 

Antella, augmentant 

d'aquesta manera la 

biodiversitat ecològica. 
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2. Eix demogràfic i social 

6. Objectiu: Frenar la despoblació i l’envelliment del municipi. 

6.1. Objectiu específic: Mantenir els habitants de Càrcer al municipi. 

6.1.1. Línia d’actuació: Facilitar als joves ajudes per a primeres 

vivendes. 

Situació actual: 

D’acord amb l’anàlisi 

sociodemogràfica, la població de 

Càrcer s’ha reduït 

considerablement entre 2010 i 

2020. A més, la població de 

persones majors de 64 anys és 

més gran que la proporció de 

persones menors de 15 anys, 

afavorint l’envelliment de la 

població.  

 

Materialització: 

Per tal de revertir aquesta 

situació, es proposa la creació 

de polítiques públiques de 

foment de la vivenda per a 

persones joves. 

 

6.2. Objectiu específic: Atraure nous residents al municipi. 

6.2.1. Línia d’actuació: Foment d’ajudes públiques per emprenedors 
i autònoms al municipi, com ara el Pla Resistir o el programa 

EAUTOE de la Generalitat Valenciana. 

Situació actual: 

Com hem dit, la població del 

municipi de Càrcer s’ha reduït 

notablement.  

 

Materialització: 
Una manera de revertir la 

despoblació és mitjançant 

l’atracció de nous residents. Per 

això, es proposa fomentar 

polítiques d’ajudes a 

emprenedors i autònoms, així 

com la difusió i foment de 

programes com el Pla Resistir o 

EAUTOE de la Generalitat 

Valenciana.  
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6.2.2. Línia d’actuació: Creació d’un banc d’horts abandonats, 

donant facilitats a les persones que acudisquen al municipi 
per treballar en aquests horts. 

Situació actual: 

A Càrcer hi ha multitud d’horts 

en desús o abandonats, que 

podrien ser utilitzats per altres 

ciutadans.  

 

Materialització: 
Per tal d’aprofitar aquests horts, 

i així fomentar el sector agrícola 

i l’arribada de nous ciutadans al 

municipi, es proposa la creació 

d’un banc d’horts abandonats. 

D’aquesta manera, tot aquell 

que vulga treballar tindrà l’opció 

de dedicar-se al sector agrícola, 

donant facilitats a les persones 

que acudisquen al municipi per 

treball.  
 

 

7. Objectiu: Construir una societat solidària, igualitària i 

inclusiva. 

7.1. Objectiu específic: Augmentar la població d’origen estranger i 

facilitar la integració, amigable i inclusiva dels nous residents de 
la població. 

7.1.1. Línia d’actuació: Recepció, acolliment i acompanyament als 
nous residents per a informar-los sobre els serveis, recursos i 

activitats del municipi. 

Situació actual: 

Com hem vist a l’anàlisi 

sociodemogràfica, al municipi hi 

ha un 5% de persones d’origen 

estranger. Tot i no poder afirmar 

que la diversitat cultural al 

municipi siga molt elevada, és 

un percentatge important de 

persones estrangeres. 

 

Materialització: 

Per tal d’atraure a nous 

residents i de garantir la 

inclusió, tant d’aquests com dels 

que ja hi viuen, i així fomentar 

la diversitat cultural al municipi, 

es proposa la recepció, 

acolliment i acompanyament 

dels nous residents per a 

integrar-los i informar-los 

d’activitats, recursos i serveis 

del municipi. 
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7.1.2. Línia d’actuació: Creació de grups d'ensenyament del castellà 

i valencià per a aquells nous residents procedents de països 
de parla no hispana. 

Situació actual: 

Com estàvem dient, hi ha 

poques persones d’origen 

estranger al municipi. No 

obstant, existeix un percentatge 

de gent forana al municipi.  

 

Materialització: 

Per a facilitar la integració de les 

persones foranes, i fins i tot 

l'atracció d'altres persones 

foranes al municipi, es proposa 

la 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. 

 
 

7.2. Objectiu específic: Conscienciació i sensibilització sobre les 
diferents formes de discriminació i desigualtat. 

7.2.1. Línia d’actuació: Desenvolupar campanyes i tallers de 
sensibilització. 

Situació actual: 

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 això és 

important que des de 

l'Ajuntament de Càrcer es faça 

front a qualsevol mena de 

discriminació i desigualtat. 

 

Materialització: 
Desenvolupament d'activitats 

com xarrades, tallers, debats o 

campanyes que permeten 

reflexionar, conscienciar i 

informar sobre cadascuna de les 

formes de discriminació i 

desigualtat, 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.  

 

Quant a les campanyes, es 

poden dissenyar cartells 

temàtics i fer difusió d'ells. 

Realitzar tallers en el col·legi 

xarrades interactives.  
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8. Objectiu: Enfortir les institucions municipals fent-les més 
responsables, transparents i participatives. 

8.1. Objectiu específic: Fomentar la participació ciutadana en 
processos de preses de decisions. 

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

PUAM mitjançant xarxes socials, cartells publicitaris, etc. 

Situació actual: 
El PUAM i altres programes 

municipals pretenen fer partícips 

als ciutadans de Càrcer de la 

presa de decisions en els 

processos municipals. 

 

Materialització: 
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 en periòdics, etc.  

 

9. Objectiu: Reducció de l’escletxa digital. 

9.1. Objectiu específic: Construir Foment de l’ús de les noves 
tecnologies entre els ciutadans de Càrcer, especialment aquells 

amb dificultats per conéixer-les com les persones de la tercera 
edat. 

9.1.1. Línia d’actuació: Realitzar programes de formació a persones 
majors sobre noves tecnologies. 

Situació actual: 
La bretxa generacional i les 

noves tecnologies és un 

problema en la nostra societat. 

La tecnologia avança amb 

passes de gegant i pot causar 

dificultats a aquelles persones 

amb una avançada edat.  

Això, dificulta que puguen 

accedir a serveis d'Administració 

Electrònica, de compra online 

(tan important en les condicions 

sanitàries en què ens trobem) i 

altres serveis. 

Materialització: 
Per això, proposem que el 

municipi fomente l'ús de noves 

tecnologies en els seus 

ciutadans, i forme a aquells que 

tenen més dificultat per a 

conéixer-les, com la tercera 

edat.  
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9.2. Objectiu específic: Garantir l’accés a Internet de tots els 
ciutadans. 

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

Situació actual: 
La bretxa digital, a més d’afectar 

a persones majors amb 

dificultats per a l’aprenentatge 

de les noves tecnologies, també 

pot afectar a persones amb pocs 

recursos.  

 

Materialització: 
Així, es proposa la creació d’un 

wifi municipal que permeta a 

tots els ciutadans de Càrcer 

accedir a Internet.  
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3. Eix de promoció econòmica 

10. Objectiu: Impulsar el desenvolupament econòmic municipal. 

10.1. Objectiu específic: Donar suport al teixit empresarial local. 

10.1.1. Línia d’actuació: Promocionar el comerç i el consum de 

productes d'establiments de proximitat. 

Situació actual: 

El teixit empresarial de Càrcer 

està format principalment per 

empreses del sector serveis. De 

fet, de les 80 empreses que hi 

havia al 2020, 21 pertanyien a 

aquest sector. D’altra banda, la 

major part de contractes 

laborals es produïren al sector 

agrícola. 

 

Materialització: 

Donar suport a aquest sector 

comercial mitjançant el 

desenvolupament de campanyes 

permanents als serveis locals, 

així com el suport al consum de 

productes del municipi i en 

establiments de proximitat.  

Una manera de fer açò és amb 

la consecució d’acords amb les 

empreses interessades en 

participar en aquestes 

campanyes per tal d’establir 

mecanismes de sistemes de 

punts, en els quals els clients 

reben algun tipus de descompte 

per utilitzar aquests punts. Altra 

manera de fer-ho és mitjançant 

la difusió dels comerços locals, 

via xarxes socials i via 

cartelleria, així com la creació 

d’una marca pròpia de 

productes del municipi.  

 

 

  



Pla Urbà d’Actuació 

Municipal 
Càrcer 2021-2027 

 

 
 

177 
 

11. Objectiu: Previndre la desigualtat econòmica dels joves 

deguda a la desocupació. 

11.1. Objectiu específic: Augmentar la contractació juvenil mitjançant 
processos de millora. 

11.1.1. Línia d’actuació: Fer formacions per a trobar un primer 
treball. 

Situació actual: 

Els joves tenen una renda 

mitjana inferior a la comarca de 

la Ribera Alta, i representen un 

percentatge menor d’ocupació i 

afiliacions a Càrcer.  

 

Materialització: 

Creació d’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) que 

s’encarregue de fer formacions 

per trobar un primer treball per 

a joves, com fer currículums, 

cartes de presentació, fer cursos 

bàsics d’eines ofimàtiques com 

Excel o Word, etc.   

 

11.1.2. Línia d’actuació: Creació d’una llista de difusió en WhatsApp 
per a compartir informació sobre ofertes d’ocupació. 

Situació actual: 

Actualment, l’aplicació de 

WhatsApp s’ha convertit en una 

ferramenta de comunicació 

essencial, especialment per als 

joves.  

 

Materialització: 

Creació d’una llista de difusió 

entre les persones joves 

interessades tant del municipi 

com dels voltants per informar 

de llocs de treball a Càrcer.   
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12. Objectiu: Reduir la taxa de temporalitat. 

12.1. Objectiu específic: Promocionar ocupacions de caràcter indefinit. 

12.1.1. Línia d’actuació: Assessorament laboral i legal, es proposa 

donar informació i suport als treballadors que patisquen 
contractes laborals en frau de llei. 

Situació actual: 
La major part d'ocupacions a 

Càrcer són de caràcter temporal. 

Aquesta temporalitat tendeix a 

implicar precarietat i inestabilitat 

laboral. 

 

Materialització: 
Facilitació d’assessorament 

laboral i legal proporcionat des 

de l’Ajuntament per donar 

informació i suport als 

treballadors que patisquen 

contractes laborals en frau de 

llei.  

 

13. Objectiu: Augmentar les taxes d’ocupació femenina i reduir 
les desigualtats laborals amb els homes. 

13.1. Objectiu específic: Formació en matèria d’ocupació per a dones 
del municipi. 

13.1.1. Línia d’actuació: Realitzar cursos de formació que permeten 
a les dones de Càrcer adquirir coneixements que els 

permeten aconseguir una altra ocupació. 

Situació actual: 
L’atur femení s’incrementa una 

vegada acaba la campanya de la 

taronja al municipi de Càrcer. 

 

Materialització: 
Per això es proposa la realització 

de cursos formatius que 

permeten a les dones de Càrcer 

adquirir coneixements que els 

faciliten aconseguir una altra 

ocupació.  
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4. Eix mediambiental 

14. Objectiu: Tindre una gestió sostenible dels aqüífers. 

14.1. Objectiu específic: Sensibilitzar a la població sobre la gestió 
sostenible de l’aigua. 

14.1.1. Línia d’actuació: Desenvolupar campanyes per augmentar la 
conscienciació sobre la gestió de l’aigua. 

Situació actual: 

Un dels impactes que es generen en 

major mesura a la Comunitat 
Valenciana és la mala gestió de 
l’aigua. Molts municipis depenen 

directament dels aqüífers per al 
proveïment d’aigua, tanmateix això 

a causat una sobreexplotació 
d’aquests. La conca del Xúquer és 
una de les més explotades a tota 

Espanya. Aquest problema també 
es troba a Càrcer. 

 

Materialització: 

Realitzar campanyes per part de 

l’Ajuntament de Càrcer per 
promoure l’estalvi de l’aigua i el 
consum responsable, enfocades a 

tota la població. 

14.2. Objectiu específic: Tindre un seguiment del consum d’aigua. 

14.2.1. Línia d’actuació: Publicar les dades sobre la gestió de l’aigua. 

Situació actual: 

L’Ajuntament de Càrcer té a la seua 
pàgina web i al portal de 

transparència publicades les 
noticies i informes del municipi, 

tanmateix no hi ha cap publicació 
sobre el consum de l’aigua que es 
produeix a Càrcer. 

Materialització: 

Publicar a la pàgina web de 
l’Ajuntament o al portal de 

transparència les dades obtingudes 
sobre els estudis realitzats de 

l’aigua, ja siga sobre la qualitat o 
quantitat consumida, tant per part 
de la població com la destinada a 

l’agricultura. 
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14.3. Objectiu específic: Canviar els fertilitzants actuals per altres 

orgànics o sense nitrats. 

14.3.1. Línia d’actuació: Facilitar l’accés als fertilitzants sense nitrats. 

Situació actual: 

A la Comunitat Valenciana s’utilitzen 
de forma habitual els fertilitzants 

compostos per nitrats. Això es deu 
a que els nitrats faciliten el 
creixement i desenvolupament de 

les plantes, es produeix un major 
rendiment dels cultius i es milloren 

les condicions de les plantes.  

Quan hi ha un excés de nitrats, 
aquests acaben infiltrant-se pel sòl 

fins arribar a les aigües subterrànies 
i contaminar-les, la qual cosa pot 

suposar desequilibris als 
ecosistemes. En el cas de consumir 
aquesta aigua podrien produir-se 

greus problemes de salut. 

 

Materialització: 

Donar ajudes econòmiques o 
subvencions als agricultors que ho 

sol·liciten per facilitar la compra 
d’aquest tipus de fertilitzant. 

15. Objectiu: Realitzar una agricultura sostenible. 

15.1. Objectiu específic: Augmentar la resiliència del municipi. 

15.1.1. Línia d’actuació: Informar sobre la necessitat de diversificar 
els cultius. 

Situació actual: 

Càrcer basa la seua economia en 
l’agricultura. A l’any 2019 el cultiu 
de cítrics suposava el 83,6% de la 

superfície total agrícola i només el 
16,4% estava conformat pels 

fruiters. Amb aquestes dades 
s’interpreta que no existeix 
diversitat d’espècies de cultiu al 

municipi. 

Materialització: 

Realitzar jornades informatives 
sobre el cultiu de noves espècies 
compatibles amb les actuals, per 

poder augmentar la resiliència dels 
ecosistemes, i destinades als 

agricultors. 
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15.2. Objectiu específic: Reduir la contaminació de l’agricultura. 

15.2.1. Línia d’actuació: Informar sobre el Codi de bones pràctiques 
agràries. 

Situació actual: 

Per disminuir la problemàtica sobre 

la contaminació de les masses 
d’aigua subterrània per nitrats, una 
de les accions que es poden aplicar 

és el Codi de bones pràctiques 
agràries, on es consideren noves 

mesures per realitzar una 
agricultura més sostenible. 

 

Materialització: 

Donar formació als agricultors per 

part de l’Ajuntament sobre el Codi 
de bones pràctiques agràries i les 
tècniques alternatives que es poden 

aplicar a l’agricultura. 

15.3. Objectiu específic: Incrementar el comerç local. 

15.3.1. Línia d’actuació: Conscienciar sobre la importància de la 
compra local. 

Situació actual: 

Als municipis on l’agricultura té un 
gran potencial és mes fàcil 

comercialitzar amb els productes 
locals. No obstant això, als 

comerços poden observar-se una 
gran varietat de productes 

procedents d’altes municipis o fins i 
tot d’altres comunitats. Per aquest 
motiu cal incentivar la compra de 

productes locals o la compra directa 
entre el consumidor i l’agricultor. 

Materialització: 

Realitzar campanyes d’informació 
als comerciants del poble per 

incrementar la demanda dels 
productes locals. 
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16. Objectiu: Potenciar l’educació ambiental. 

16.1. Objectiu específic: Conscienciar sobre el canvi climàtic i la 
sostenibilitat. 

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

Situació actual: 

El canvi climàtic és un fenomen que 

va incrementant-se cada vegada 
més, la qual cosa té repercussions 

sobre els municipis. És per això que 
cal evitar els seus possibles 
impactes i una forma de 

conscienciar a la població de Càrcer 
és mitjançant cursos. 

 

Materialització: 

Oferir cursos sobre el canvi climàtic 

i els seus efectes, així com de la 
sostenibilitat, destinats a tota la 

població però concretament als més 
joves. 

16.2. Objectiu específic: Disminuir els desaprofitaments d’aliments. 

16.2.1. Línia d’actuació: Conscienciar sobre l’impacte que genera el 
desaprofitament d’aliments. 

Situació actual: 

El desaprofitament d’aliments es 

produeix a nivell mundial i genera 
un gran impacte, principalment 
econòmic i social. Aquesta 

problemàtica s’ha incrementat al 
últims anys, sobretot al sector 

hostaler i agrícola. També es 
produeix als xicotets comerços, així 
com a les llars. Per poder frenar-ho 

cal incrementar l’educació 
ambiental. 

Materialització: 

Realitzar jornades d’informació que 

tracten la problemàtica dels 
desaprofitaments d’aliments. Es 
farà de forma que puga acudir com 

a mínim una persona per família o 
persones de convivència, 

propietaris dels comerços i als 
dedicats a l’hostaleria.  
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16.3. Objectiu específic: Crear horts escolars. 

16.3.1. Línia d’actuació: Elaborar un programa de formació agrícola 
per als més joves. 

Situació actual: 

Càrcer ha realitzat importants 

actuacions en relació al medi 
ambient com la plantació d’espècies 
autòctones al riu Sellent. 

Pel que fa a l’agricultura, encara no 
s’ha contemplat cap activitat per als 

més joves, pel que una bona forma 
d’aconseguir el relleu generacional 
seria mitjançant horts escolars. 

 

Materialització: 

Per part de l’Ajuntament, posar a 

disposició del col·legi un terreny de 
cultiu per a la pràctica de 
l’agricultura, per part dels 

estudiants de l'IES de Càrcer i així 
aconseguir una educació basada en 

l’agricultura i promovent d’aquesta 
forma el relleu generacional. 

16.4. Objectiu específic: Reduir la quantitat de residus generats. 

16.4.1. Línia d’actuació: Organitzar campanyes sobre les “3R: 
Reduir, reutilitzar i reciclar”. 

Situació actual: 

El Consorci Ribera i Valldigna és 

l’encarregat de la recollida i gestió 
dels residus de Càrcer. Segons els 

informes als últims anys, s’ha 
incrementat el reciclatge 

principalment dels envasos lleugers 
i del paper i cartó, però encara cal 
incrementar la conscienciació 

ambiental sobre la generació de 
residus.  

Materialització: 

Elaborar campanyes sobre les “3R: 

Reduir, reutilitzar i reciclar” amb la 
finalitat d’aconseguir principalment, 

la reducció de residus i augmentar 
la capacitat d’adaptació al canvi 

climàtic. 
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5. Eix cultural i turístic 

17. Objectiu: Fomentar la pràctica de turisme rural i d'interior. 

17.1. Objectiu específic: Impulsar l'ús de les xarxes de senders. 

17.1.1. Línia d’actuació: Aportar informació relativa als senders 

turístiques. 

Situació actual: 

Càrcer es situa en un entorn 
governat per camps de cultiu i 

espais naturals, la qual cosa li 
converteix en un municipi idoni per 
a fer ús de xarxes de senderes per 

a practicar senderisme, ciclisme i 
altres activitats. 

A més, la localitat forma part de la 
tercera etapa de la ruta GR-237 
Massís del Caroig. 

 

Materialització: 

Per aquest motiu, amb la finalitat 
de fomentar l'ús d'aquestes 

senderes i facilitar la pràctica de 
turisme rural i d'interior, proposem 
aportar informació, com ara, 

articles, guies, mapes i/o consells, 
entre altres, a través de la pàgina 

web de l'Ajuntament i de les seues 
xarxes socials. 

17.1.2. Línia d’actuació: Senyalització de les rutes ciclistes i de 

senderisme. 

Situació actual: 

Tal com hem comentat, Càrcer 
disposa de les condicions 

necessàries per a poder practicar de 
manera segura i amb facilitat, 
senderisme i ciclisme. 

Materialització: 

Per això, amb la intenció 
d'aconseguir el correcte ús de les 

xarxes de senderes i per a facilitar 
la informació als usuaris, plantegem 
instal·lar senyals en els recorreguts 

i en l'edifici de l'Ajuntament. 
Aquests, a més, han d'incloure codi 

QR d'acord amb les noves 
tecnologies. 
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18. Objectiu: Potenciar i salvaguardar la història i la cultura del 

municipi. 

18.1. Objectiu específic: Donar a conéixer el passat ceràmic de Càrcer. 

18.1.1. Línia d’actuació: Organització d'esdeveniments i actuacions 

que potencien la ceràmica com a producte turístic 
diferenciador. 

Situació actual: 

D'acord amb els estudis i a les 

investigacions realitzades, Càrcer va 
ser un gran centre productor de 
ceràmica de l'antic Regne de 

València. 

 

Materialització: 

Impulsar el passat ceràmic del 

municipi convertint-lo en un 
potencial producte turístic, fent ús 
dels esdeveniments culturals, tals 

com, les Fires Medievals, per a 
contextualitzar la ceràmica 

musulmana de l'Edat mitjana de 
Càrcer, amb diferents activitats 
com a tallers, exposicions, 

conferencies o workshops, entre 
altres actuacions. 

 
 

19. Objectiu: Augmentar la presència de Càrcer en el context 
turístic de la comarca. 

19.1. Objectiu específic: Desenvolupar accions de promoció i 
dinamització del turisme local. 

19.1.1. Línia d’actuació: Dissenyar, organitzar i promocionar 
esdeveniments, jornades i fires que dinamitzen el turisme. 

Situació actual: 

Com hem comentat en línies 

anteriors, Càrcer va destacar pel 
seu paper en l'Edat mitjana, 

sobretot en la producció de 
ceràmica. 

Materialització: 

Ressaltar aquest moment de la 

història de Càrcer mitjançant la Fira 
Medieval, on es representarà al 

mateix temps la ceràmica, 
aconseguint dinamitzar el turisme 
oferint activitats culturals i d'oci per 

a tots els públics. 
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20. Objectiu: Proporcionar informació de qualitat, útil i atractiva 

sobre l'oferta turística del municipi. 

20.1. Objectiu específic: Identificar i segmentar la informació per 
tipologia en la pàgina web de l'Ajuntament. 

20.1.1. Línia d’actuació: Incloure un apartat de turisme en la pàgina 
web. 

Situació actual: 

Actualment, els usuaris de la pàgina 

web de l'Ajuntament de Càrcer 
poden obtindre informació sobre la 
història del municipi mitjançant la 

publicació d'arxius, publicacions i 
fotografies.  

No obstant això, no existeix un 
apartat específic que reculla tota la 
informació necessària per a poder 

conéixer i visitar el municipi. 

Materialització: 

Habilitar un espai en la pàgina web 

de l'Ajuntament on reculla 
informació de qualitat i útil per a 
interpretar el patrimoni històric-

natural, la gastronomia i les festes 
del municipi. 
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN ELS QUE INTERVENEN ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Objectius generals 
Objectius de desenvolupament sostenible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Renovació de les xarxes de 

distribució i proveïment 
d'aigua potable domiciliària. 

                 

2. Reducció de la dependència 
energètica i de les emissions 
de CO2 associades als 
edificis. 

                 

3. Millora de l'accessibilitat en 

edificis i instal·lacions 
públiques de Càrcer. 

                 

4. Millora en la gestió del trànsit 
i la mobilitat urbana 
adaptada a les necessitats 
reals i potencials de la 

població de Càrcer. 

                 

5. Creació i recuperació de 
zones verdes en l'entorn 
urbà. 

                 

6. Frenar la despoblació i 
l’envelliment del municipi. 

                 

7. Construir una societat 

solidària, igualitària i 
inclusiva. 

                 

8. Enfortir les institucions 
municipals fent-les més 
responsables, transparents i 

participatives. 

                 

9. Reducció de l’escletxa digital.                  
10. Impulsar el desenvolupament 

econòmic municipal. 
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11. Previndre la desigualtat 
econòmica dels joves a causa 
de la desocupació. 

                 

12. Reduir la taxa de 
temporalitat. 

                 

13. Augmentar les taxes 
d’ocupació femenina i reduir 
les desigualtats laborals amb 
els homes. 

                 

14. Tindre una gestió sostenible 
dels aqüífers. 

                 

15. Realitzar una agricultura 
sostenible. 

                 

16. Potenciar l’educació 
ambiental. 

                 

17. Fomentar la pràctica de 
turisme rural i d’interior. 

                 

18. Potenciar i salvaguardar la 
història i la cultura del 
municipi. 

                 

19. Augmentar la presència de 
Càrcer en el context turístic 

de la comarca. 

                 

20. Proporcionar informació de 
qualitat, útil i atractiva sobre 

l’oferta turística del municipi. 
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Activitat 2. Establiment de prioritats per a la ciutadania 

Com hem vist amb anterioritat, en realitzar per a Càrcer 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 de Càrcer 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 de Càrcer sobre les qüestions municipals més significatives i 

conéixer les seues expectatives de futur. 

El resultat del primer procés participatiu de la primera fase es va incorporar 

a l'informe final d’aquesta i es va utilitzar, al costat de la resta de dades i 

informació analítica obtinguda, per a la realització d'una anàlisi DAFO 

(metodologia tècnica que s'utilitza en planificació estratègica per a 

identificar les febleses, les amenaçades, les fortaleses i les oportunitats d'un 

territori, una organització, etc.). 

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 de Càrcer. 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 de Càrcer mitjançant una segona 

enquesta. 

D'aquesta manera, es va remetre un nou qüestionari online a les 

associacions del municipi, en el qual es plasmaven com a ítems cadascun 
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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 de Càrcer 

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 de Càrcer són els que es mostren als següents 

gràfics, on s'ordenen segons la puntuació mitjana obtinguda (de major 

acord a menor). 

Gràfic 44: Febleses detectades a l'eix d'urbanisme de Càrcer 

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

En primer lloc atenem a les febleses detectades a l’eix d’urbanisme. Com 

podem observar, l’ítem que presenta un major grau d’acord és l’escassa 

3,23 

3,62 

3,77 

4,19 

Consideres que Càrcer poseeix molta
dependència energética?

Consideres que Càrcer té una escassa
consolidació de vies ciclistes dins i fora del

municipi?

Consideres que a Càrcer hi ha falta d'estructura
verda urbana i connexió amb el seu entorn

ecològic?

Consideres que a Càrcer hi ha escassa activitat
comercial (establiments)?

1, molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
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activitat comercial (establiments),  amb un total de 4,19 punts de mitjana, 

la qual cosa ens indica que els ciutadans estan, en general, d’acord amb 

aquesta qüestió.  

Del costat contrari, la variable que obté una menor puntuació és la 

dependència energètica de Càrcer, amb 3,23 punts, és a dir, els enquestats 

no estan ni d’acord ni en desacord amb aquesta pregunta.  

Gràfic 45: Febleses detectades a l'eix sociodemogràfic i de promoció 

econòmica de Càrcer 

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

Tot seguit, veiem les febleses detectades a l’eix sociodemogràfic i de 

promoció econòmica. Segons les dades obtingudes, els ciutadans 

consideren que la població de Càrcer s’ha reduït entre 2010 i 2020, ja que 

aquest ítem rep una puntuació mitjana de 4,27 punts, és a dir, els 

ciutadans participants estan d’acord amb aquesta pregunta.  

Al costat contrari, s’aprecia que la reducció dels contractes laborals al 

3,35 

3,85 

4,00 

4,04 

4,27 

Consideres que a Càrcer hi ha hagut una
reducció dels contractes laborals?

Consideres que Càrcer té una taxa de
temporalitat dels contractes laborals alta?

Consideres que a Càrcer hi ha un índex
d'envelliment, és a dir, més percentatge de

persones majors que joves, superior que a la
Ribera Alta i la província de València?

Consideres que a Càrcer té poca importància el
sector industrial?

Consideres que a Càrcer hi ha hagut un
decreixement de la població entre 2010 i 2020?

1, molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
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municipi obté 3,35, i per tant, els ciutadans participants no estan ni d’acord 

ni en desacord amb açò.  

Gràfic 46: Febleses detectades a l'eix de medi ambient de Càrcer 

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

En tercer lloc, observem les febleses detectades a l’eix de medi ambient de 

Càrcer. En aquesta ocasió, cap de les variables aconsegueix superar els 

quatre punts, tot i que tampoc cap d’aquestes baixa del tres. Per tant, els 

participants de l’enquesta no estan ni d’acord ni en desacord amb les 

variables d’aquest eix.  

Així, veiem que l’ítem amb una millor valoració mitjana és el perill 

d’inundació al voltant del riu Sellent, amb 3,81 punts, mentre que la 

variable amb una menor puntuació és l’alta vulnerabilitat dels aqüífers als 

contaminants, amb 3,35 punts.    

  

3,35 

3,50 

3,81 

Consideres que Càrcer té una alta vulnerabilitat
dels aqüífers als contaminants?

Consideres que a Càrcer té poca diversitat de les
espècies a l'agricultura?

Consideres que a Càrcer hi ha perill d'inundació
al voltant del riu Sellent?

1, molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
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Gràfic 47: Febleses detectades a l'eix  de turisme i cultura de Càrcer 

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

En últim lloc, quant a les febleses detectades a l’eix de turisme i cultural de 

Càrcer, s’observa que l’ítem amb un major grau d’acord és l’absència 

d’allotjaments turístics del municipi, amb una puntuació mitjana de 4,38 

punts. És a dir, els participants estan d’acord amb aquesta qüestió.  

D’altra banda, en la part baixa del gràfic, veiem que la variable amb menor 

puntuació mitjana és l’oferta festiu-cultural estacionalitzada, que rep 3,77 

punts, és a dir, els participants no estan ni d’acord ni en desacord amb 

aquesta pregunta.  

2. Les fortaleses de Càrcer 

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 de Càrcer, es 

poden veure al gràfic següent, on s'ordenen segons la puntuació mitjana 

obtinguda (de major acord a menor). En aquest apartat i els següents 

només s’ha realitzat un gràfic agrupant tots els eixos com a conseqüència 

de la menor quantitat de variables.  

 

3,77 

3,96 

3,96 

4,38 

Consideres que a Càrcer l'oferta festiu-cultural
està estacionalitzada?

Consideres que a Càrcer hi ha una escassa
oferta d'oci orientada al públic jove?

Consideres que a Càrcer hi ha un
desconeixement del passat ceràmic?

Consideres que a Càrcer hi ha una absència
d'allotjaments turístics (hotels, pensions, cases

rurals, etc.)?

1, molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
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Gràfic 48: Les fortaleses detectades a Càrcer 

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

Així, com podem observar, la fortalesa que més acord crea entre els veïns i 

veïnes participants és la bona qualitat de l’aire de Càrcer, amb un total de 

4,28 punts de mitjana, seguit de la possibilitat de coordinació amb el nucli 

d’Alcàntera de Xúquer, amb 4,08 punts. És a dir, els participants estan 

d’acord amb aquestes variables.  

Del costat contrari, podem observar que la menor puntuació és la reducció 

de demandants d’ocupació al municipi entre 2013 i 2020, amb 2,50 punts 

de mitjana; per tant, els ciutadans estan en desacord amb aquest ítem.    

2,50 

2,58 

2,85 

2,85 

2,85 

2,92 

3,73 

4,04 

4,08 

4,38 

Consideres que a Càrcer hi ha hagut una reducció
de demandants d'ocupació (aturats) entre 2013 i

2020?

Consideres que a Càrcer hi ha un
desenvolupament del teixit urbà amb pautes de

creixement raonables en benefici a la conservació
del paisatge?

Consideres que a Càrcer hi ha una existència
d'un patrimoni de paisatges i infraestructures
hidràuliques relacionat  ambel pas del Sellent i

del Xúquer pel seu terme municipal?

Consideres que a Càrcer hi ha hagut un augment
de l'índex de maternitat  entre 2010 i 2020?

Consideres que funciona bé la recollida de residus
Porta a Porta i els contenidors de recollida

selectiva de paper i cartó, vidre, envasos lleugers
i resta no selectiva?

Consideres que l'Ajuntament fa publicacions,
penja fotografies i arxius històrics a la pàgina

web de l'Ajuntament?

Consideres que a Càrcer hi ha gran extensió de
superfície agrícola?

Consideres adequat el servei d'una línia regular
d'autobús que connecta Càrcer amb diferents

municipis i les universitats de València?

Consideres que a Càrcer hi ha possibilitat de
coordinació amb el nucli d'Alcàntera de Xúquer,

amb el qual està conurbat?

Consideres que a Càrcer hi ha bona qualitat de
l'aire?

1, molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt
d'acord
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3. Les amenaces de Càrcer 

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 aquest impacte 

negatiu. 

Els resultats obtinguts són observats al gràfic següent, on s'ordenen segons 

la puntuació mitjana obtinguda (de major acord a menor).  

Gràfic 49: Les amenaces detectades a Càrcer 

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

Com podem observar, l’amenaça detectada amb la qual els ciutadans estan 

més d’acord és l’insuficient transport públic comarcal. Com veiem, aquest 

ítem rep 4,27 punts de mitjana.  

En segon lloc, la perillositat de l’augment dels contractes temporals enfront 

als indefinits, suma un total de 3,85 punts de mitjana, per tant, els 

2,50 

2,54 

3,31 

3,38 

3,50 

3,65 

3,85 

4,27 

Consideres una amenaça el predomini del turisme
de sol i platja a la Ribera de Xúquer i la Comunitat

Valenciana?

Consideres perillosa la proximitat a municipis i
ciutats amb una major oferta de serveis?

Consideres que hi ha desconnexió entre l'espai urbà
i l'agrícola i natural?

Consideres una amenaça per al medi ambient l'ús
de vehicles convencionals per al desplaçament?

Consideres que hi ha dependència front a
imprevistos sanitaris, energètics, mediambientals

d'altres municipis circumdants?

Consideres que a Càrcer hi ha un  envelliment de la
població notable?

Consideres perillós l'augment dels contractes
temporals enfront dels indefinits?

Consideres que hi ha insuficient transport públic de
caràcter comarcal?

1, molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt d'acord
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ciutadans en general no estan ni d’acord ni en desacord.  

Del costat contrari, la que presenta una menor puntuació és el predomini 

del turisme de sol i platja a la Ribera de Xúquer i la Comunitat Valenciana, 

amb 2,50 punts. Per tant, els enquestats estan en desacord amb considerar 

aquest ítem com una amenaça per al municipi.  

4. Les oportunitats de Càrcer 

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.  

L’oportunitat detectada a Càrcer amb una major puntuació és l’augment per 

l’interés en la pràctica del turisme rural, amb 3,81 punts. És a dir, malgrat 

ser l’opció amb una major puntuació, no assoleix el tram de l’acord. Amb la 

mateixa puntuació, la marca de promoció turística  “Ribera Turisme” tampoc 

assoleix el tram de l’acord.  

D’altra banda, la variable amb una menor puntuació és el preu inferior de la 

vivenda a Càrcer que al conjunt comarcal, amb un total de 2,69 punts de 

mitjana.     

Gràfic 50: Les oportunitats detectades a Càrcer 

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

2,69 

2,85 

3,54 

3,77 

3,81 

3,81 

Consideres que a Càrcer el preu de la vivenda és
inferior que al conjunt de la Ribera Alta?

Consideres que a Càrcer hi ha una bona connexió
directa a petita escala amb els municipis veïns de
Cotes i Alcàntera de Xúquer i amvb l'estació de

MetroValència de Vilanova de Castelló i de RENFE…

Consideres que a Càrcer es podria incrementar el
nombre d'activitats sobre conscienciació i

sensibilització mediambientals?

Consideres que a Càrcer hi ha facilitat de connexió
territorial, gràcies a l'emplaçament favorable a escala

de les grans infraestructures de comunicació com
l'AP-7?

Consideres que la marca de promoció turística
"Ribera Turisme" pot ser beneficiosa per a Càrcer?

Consideres que a Càrcer podria ser beneficiós
l'augment per l'interés en la pràctica del turisme

rural?

1, molt en desacord; 2, en desacord; 3, ni d'acord ni en desacord; 4, d'acord; 5, molt d'acord
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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 de Càrcer, 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 de Càrcer 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 de Càrcer 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 de Càrcer, aquesta eina serà modificable 

per l'Ajuntament.  
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 Llistat d’indicadors: 

1. Eix d’urbanisme 

1. Indicadors dels objectius urbanístics 

1.1. Redacció del projecte de sectorització de xarxes. 
1.2. Licitació i execució dels treballs proposats. 
1.3. Redacció del projecte de substitució dels sistemes de 

bombament. 
1.4. Nombre d’usuaris beneficiats per avantatges fiscals o rebaixa 

de l’IBI. 
1.5. Nombre de Llicències d’Obra. 
1.6. Evolució dels certificats d’eficiència energètica. 

1.7. Nombre de persones informades. 
1.8. Nombre de persones assessorades. 

1.9. Informe d’auditoria energètica. 
1.10. Establiment d’un orde de prioritats en funció de l’informe 

d’auditoria. 

1.11. Elaboració d’una estratègia d’inversions en instal·lació 
d’energies renovables. 

1.12. Inversió municipal en projectes d’eliminació de barreres 
arquitectòniques. 

1.13. Inversió municipal en projectes de conversió en zona de 
vianants de vials. 

1.14. Superfície de camins per als vianants i ciclovies adaptats i 

sostenibles com a connectors paisatgístics. 
1.15. Redacció dels projectes de millora de les zones verdes. 

 

2. Eix demogràfic i social 

2. Indicadors dels objectius demogràfics i socials 
2.1. Nombre d’ajudes entregades. 

2.2. Nombre de persones beneficiaries de les ajudes. 
2.3. Nombre de persones del municipi adherides a aquests 

programes. 
2.4. Nombre de nous residents al municipi. 
2.5. Nombre de persones que participen en el banc d’horts 

abandonats. 
2.6. Nombre de nous residents. 

2.7. Nombre de dossiers entregats. 
2.8. Nombre d’accions realitzades. 
2.9. Nombre de beneficiats. 

2.10. Nombre de grups creats. 
2.11. Nombre d’assistents a cada grup. 

2.12. Nombre d’accions de sensibilització, conscienciació o 
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prevenció realitzades. 

2.13. Nombre de publicacions en xarxes socials. 
2.14. Nombre d’interaccions en xarxes socials. 
2.15. Nombre de publicacions en altres mitjans de comunicació. 

2.16. Nombre de cartells publicitaris establits. 
2.17. Nombre de persones que acudisquen a les formacions. 

2.18. Nombre de repetidors de wifi instal·lats al municipi. 
2.19. Nombre de persones que utilitzen wifi. 

 

3. Eix de promoció econòmica 

3. Indicadors dels objectius de promoció econòmica 
3.1. Nombre de campanyes de promoció i de suport als comerços 

i productes locals realitzades. 

3.2. Augment de la consumició de productes locals. 
3.3. Nombre de persones assistents als cursos de formació. 

3.4. Nombre de persones incloses a la llista/grup. 
3.5. Nombre de difusions realitzades. 
3.6. Nombre de persones ateses. 

3.7. Nombre de cursos realitzats. 
3.8. Nombre d’assistents a les formacions. 

3.9. Nombre de dones ocupades. 
 

 

4. Eix mediambiental 

4. Indicadors dels objectius mediambientals 
4.1. Nombre d’assistents. 

4.2. Quantitat estalviada d’aigua. 
4.3. Nombre de publicacions a la pàgina web de l’Ajuntament. 
4.4. Nombre de visites a les publicacions. 

4.5. Nombre de sol·licituds de les ajudes. 
4.6. Quantitat de superfície tractada amb els nous fertilitzants. 

4.7. Nombre d’espècies cultivades. 
4.8. Nombre de jornades impartides. 

4.9. Nombre d’assistents. 
4.10. Nombre de les noves tècniques realitzades. 
4.11. Quantitat d’oferta i demanda dels productes locals. 

4.12. Nombre d’assistents. 
4.13. Nombre de sessions realitzades. 

4.14. Nombre d’assistents. 
4.15. Nombre de jornades realitzades. 
4.16. Quantitat de desaprofitaments recuperats. 

4.17. Superfície proporcionada al col·legi. 
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4.18. Nombre de xiquets i xiquetes adherits al programa. 

4.19. Nombre d’assistents. 
4.20. Quantitat de residus reciclats. 
4.21. Estimació de la reducció de residus generada. 

 

5. Eix cultural i turístic 

5. Indicadors dels objectius culturals i turístics 
5.1. Nombre de guies. 

5.2. Nombre de mapes. 
5.3. Publicacions en xarxes socials. 

5.4. Informació publicada en la pàgina web. 
5.5. Codi QR. 
5.6. Instal·lació de panells informatius. 

5.7. Nombre d'exposicions de ceràmica. 
5.8. Nombre de tallers oferits. 

5.9. Nombre d'assistents. 
5.10. Número d’esdeveniments organitzats. 
5.11. Celebració de la Fira Medieval. 

5.12. Nombre d'estands. 
5.13. Nombre d'assistents anuals. 

5.14. Constitució de l'espai/apartat turístic en la pàgina web. 
5.15. Nombre de visites anuals a la pàgina web. 
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6. Eix d’urbanisme 

1. Objectiu general: Renovació de les xarxes de distribució i proveïment d'aigua potable domiciliària. 

1.1. Objectiu específic: Implantació de sistemes de sectorització en les instal•lacions de la xarxa de distribució i 

subministrament d'aigua potable domiciliària. 

1.1.1. Línia d’actuació: Sectoritzar i regular les pressions de la xarxa per a millorar la seua eficiència hidràulica. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 3, 7, 11, 12, 13 1.1, 1.2 Àrea d’Urbanisme Alta 

1.2. Objectiu específic: Millora de l'eficiència dels sistemes de bombament. 

1.2.1. Línia d’actuació: Instal·lar o reemplaçar els equips existents de bombament per a reduir el cost de l'energia i 

incrementar la seua eficiència energètica. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 3, 7, 11, 12, 13 1.2, 1.3 Àrea d’Urbanisme Alta 
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2. Objectiu general: Reducció de la dependència energètica i de les emissions de CO2 associades als edificis. 

2.1. Objectiu específic: Fomentar la rehabilitació del parc edificat residencial i terciari a les noves necessitats de 

demanda energètica. 

2.1.1. Línia d’actuació: Reduir les taxes d'IBI als veïns que invertisquen en rehabilitació energètica dels seus 

immobles. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 3, 7, 11, 12, 13 1.4 Àrea d’Urbanisme Alta 

2.1.2. Línia d’actuació: Fomentar la rehabilitació del parc edificat residencial i terciari mitjançant la informació i 

l'assessorament al ciutadà. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 3, 7, 11, 12, 13 1.5 Àrea d’Urbanisme Mitjana 

2.2. Objectiu específic: Augmentar i fomentar l'ús d'energies renovables en els edificis públics. 

2.2.1. Línia d’actuació: Impulsar una auditoria energètica en edificis públics per a abordar la instal·lació d'energies 

renovables. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 3, 7, 11, 12, 13 1.6 Àrea d’Urbanisme Mitjana 

  



Pla Urbà d’Actuació Municipal 
Càrcer 2021-2027 

 

 
 

203 
 

3. Objectiu general: Millora de l'accessibilitat en edificis i instal•lacions públiques de Càrcer. 

3.1. Objectiu específic: Adaptació de voreres i elements urbans per a millorar les condicions d'accessibilitat. 

3.1.1. Línia d’actuació: Eliminació de les barreres arquitectòniques de l'entorn urbà. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 5, 9, 11 1.12 Àrea d’Urbanisme Mitjana 

3.2. Objectiu específic: Execució d'obres en vials per a transformar-los en zones d'ús per als vianants. 

3.2.1. Línia d’actuació: Conversió en zona de vianants dels espais públics més significatius de Càrcer  des del punt 

de vista de la seua rendibilitat social. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 5, 9, 11 1.13 Àrea d’Urbanisme Mitjana 

3.3. Objectiu específic: Millores en l'accessibilitat a edificis i instal·lacions públiques. 

3.3.1. Línia d’actuació: Elaborar un estudi de millora de l'accessibilitat en els edificis públics. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 5, 9, 11 1.12 Àrea d’Urbanisme Alta 
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4. Objectiu general: Millora en la gestió del trànsit i la mobilitat urbana adaptada a les necessitats reals i potencials 

de la població de Càrcer. 

4.1. Objectiu específic: Estructurar una xarxa de camins per als vianants i ciclovies segures, respectuoses amb 

l'entorn agrícola i forestal. 

4.1.1. Línia d’actuació: Millorar l'accés des de les zones urbanes cap a l'espai agrícola i els marges del riu Sellent 

com a zona de passeig i esplai. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 5, 9, 11 1.13 Àrea d’Urbanisme Mitjana 

4.1.2. Línia d’actuació: Executar connectors verds des de les places i espais públics en direcció al territori agrícola i 

forestal. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 5, 9, 11 1.14, 1.15 Àrea d’Urbanisme Mitjana 

 

5. Objectiu general: Creació i recuperació de zones verdes en l'entorn urbà. 

5.1. Objectiu específic: Execució o millora de zones verdes, parcs o jardins en l'entorn urbà. 

5.1.1. Línia d’actuació: Planificar una nova estructura verda urbana connectada amb el seu entorn. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 8, 9, 11 1.14, 1.15 Àrea d’Urbanisme Mitjana 
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7. Eix demogràfic i social 

6. Objectiu general: Frenar la despoblació i l’envelliment del municipi. 

6.1. Objectiu específic: Mantenir els habitants de Càrcer al municipi. 

6.1.1. Línia d’actuació: Facilitar als joves ajudes per a primeres vivendes. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 2, 8, 10, 12, 13, 15 2.1, 2.2 

Àrea responsable de Benestar 

Social, d’Economia i Hisenda, i 

de Joventut i Habitatge 

Alta 

6.2. Objectiu específic: Atraure nous residents al municipi. 

6.2.1. Línia d’actuació: Foment d’ajudes públiques per emprenedors i autònoms al municipi, com ara el Pla Resistir 

o el programa EAUTOE de la Generalitat Valenciana. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 2, 8, 10, 12, 13, 15 2.1, 2.3, 2.4 
Àrea responsable de Benestar 

Social, i d’Economia i Hisenda 
Alta 

6.2.2. Línia d’actuació: Creació d’un banc d’horts abandonats, donant facilitats a les persones que acudisquen al 

municipi per treballar en aquests horts 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 2, 8, 10, 12, 13, 15 2.5, 2.6 

Àrea responsable de Residus i 

Medi Ambient, d’Agricultura, 

Parcs i Jardins, de Benestar 

Social, i d’Economia i Hisenda 

Alta 
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7. Objectiu general: Construir una societat solidària, igualitària i inclusiva. 

7.1. Objectiu específic: Augmentar la població d’origen estranger i facilitar la integració, amigable i inclusiva dels 

nous residents de la població. 

7.1.1. Línia d’actuació: Recepció, acolliment i acompanyament als nous residents per a informar-los sobre els 

serveis, recursos i activitats del municipi. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 4, 5, 10, 16 2.7, 2.8, 2.9 

Àrea responsable d’Educació, 

Cultura, Benestar Social, 

Igualtat, i Participació 

Ciutadana 

Mitjana 

7.1.2. Línia d’actuació: Creació de grups d'ensenyament del castellà i valencià. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 4, 5, 10, 16 2.10, 2.11 

Àrea responsable d’Educació, 

Cultura, Benestar Social, 

Igualtat, i Participació 

Ciutadana 

Baixa 

7.2. Objectiu específic: Conscienciació i sensibilització sobre les diferents formes de discriminació i desigualtat. 

7.2.1. Línia d’actuació: Desenvolupar campanyes i tallers de sensibilització. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 4, 5, 10, 16 2.12 

Àrea responsable d’Educació, 

Cultura, Benestar Social, 

Igualtat, i Participació 

Ciutadana 

Mitjana 
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8. Objectiu general: Enfortir les institucions municipals fent-les més responsables, transparents i participatives. 

8.1. Objectiu específic: Fomentar la participació ciutadana en processos de preses de decisions. 

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

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 5, 9, 10, 11, 16, 17 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 Àrea de Participació Ciutadana Mtjana 

 

9. Objectiu general: Reducció de l’escletxa digital. 

9.1. Objectiu específic: Construir Foment de l’ús de les noves tecnologies entre els ciutadans de Càrcer, 

especialment aquells amb dificultats per conéixer-les com les persones de la tercera edat. 

9.1.1. Línia d’actuació: Realitzar programes de formació a persones majors sobre noves tecnologies. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

4, 9, 10, 11 2.17 

Àrea responsable d’Educació, 

Cultura, Benestar Social, 

Participació Ciutadana i Igualtat 

Alta 

9.2. Objectiu específic: Garantir l’accés a Internet de tots els ciutadans. 

9.2.1. Línia d’actuació: Instal•lació de wifi municipal. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

4, 9, 10, 11 2.18, 2.19 

Àrea responsable d’Educació, 

Cultura, Benestar Social, 

Participació Ciutadana i Igualtat 

Alta 
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8. Eix de promoció econòmica 

10. Objectiu general: Impulsar el desenvolupament econòmic municipal. 

10.1. Objectiu específic: Donar suport al teixit empresarial local. 

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

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 8, 9, 10 3.1, 3.2 

Àrea responsable de Medi 

Ambient, d’Economia i Hisenda, 

de Benestar Social, de 

Participació Ciutadana i 

d’Agricultura 

Mitjana 
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11. Objectiu general: Previndre la desigualtat econòmica dels joves deguda a la desocupació. 

11.1. Objectiu específic: Augmentar la contractació juvenil mitjançant processos de millora. 

11.1.1. Línia d’actuació: Fer formacions per a trobar un primer treball. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 3.3 

Àrea responsable d’Educació,  

de Participació Ciutadana, 

d’Igualtat, i de Joventut i 

Habitatge. 

Alta 

11.1.2. Línia d’actuació: Creació d’una llista de difusió en WhatsApp per a compartir informació sobre ofertes 

d’ocupació. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 3.4, 3.5 

Àrea responsable d’Educació,  

de Participació Ciutadana, 

d’Igualtat, i de Joventut i 

Habitatge. 

Alta 
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12. Objectiu general: Reduir la taxa de temporalitat. 

12.1. Objectiu específic: Promocionar ocupacions de caràcter indefinit. 

12.1.1. Línia d’actuació: Assessorament laboral i legal, es proposa donar informació i suport als treballadors que 

patisquen contractes laborals en frau de llei. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

1, 3, 8, 10 3.6 

Àrea responsable de Seguretat 

Ciutadana, de Benestar social, 

d’Economia i Hisenda i 

d’Igualtat. 

Alta 

 

13. Objectiu general: Augmentar les taxes d’ocupació femenina i reduir les desigualtats laborals amb els homes. 

13.1. Objectiu específic: Formació en matèria d’ocupació per a dones del municipi. 

13.1.1. Línia d’actuació: Realitzar cursos de formació que permeten a les dones de Càrcer adquirir coneixements que 

els permeten aconseguir una altra ocupació quan acaba la campanya de la taronja. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

6, 7, 8, 10 3.7 

Àrea responsable d’Igualtat, 

d’Educació i Cultura i de 

Participació Ciutadana 

Alta 
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9. Eix mediambiental 

14. Objectiu general: Tindre una gestió sostenible dels aqüífers. 

14.1. Objectiu específic: Sensibilitzar a la població sobre la gestió sostenible de l’aigua. 

14.1.1. Línia d’actuació: Desenvolupar campanyes per augmentar la conscienciació sobre la gestió de l’aigua. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 6, 11, 12 4.1, 4.2  Àrea de medi ambient Alta 

14.2. Objectiu específic: Tindre un seguiment del consum d’aigua. 

14.2.1. Línia d’actuació: Publicar les dades sobre la gestió de l’aigua. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 6, 11, 12 
4.3, 4.4  

 
Àrea de medi ambient Mitjana 

14.3. Objectiu específic: Canviar els fertilitzants actuals per altres orgànics o sense nitrats. 

14.3.1. Línia d’actuació: Facilitar l’accés als fertilitzants sense nitrats. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

3, 6, 11, 12 
4.5, 4.6  

 
Àrea de medi ambient Mitjana 
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15. Objectiu general: Realitzar una agricultura sostenible. 

15.1. Objectiu específic: Augmentar la resiliència del municipi. 

15.1.1. Línia d’actuació: Informar sobre la necessitat de diversificar els cultius. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

2, 3 4.7, 4.8  Àrea de medi ambient Mitjana 

15.2. Objectiu específic: Reduir la contaminació de l’agricultura. 

15.2.1. Línia d’actuació: Informar sobre el Codi de bones pràctiques agràries. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

2, 3 4.9, 4.10  Àrea de medi ambient Mitjana 

15.3. Objectiu específic: Incrementar el comerç local. 

15.3.1. Línia d’actuació: Conscienciar sobre la importància de la compra local. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

2, 3, 8 4.11  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 cursos sobre el canvi climàtic i els seus impactes a nivell local. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

4, 11, 12, 13 4.12, 4.13  Àrea de medi ambient Alta 

16.2. Objectiu específic: Disminuir els desaprofitaments d’aliments. 

16.2.1. Línia d’actuació: Conscienciar sobre l’impacte que genera el desaprofitament d’aliments. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

4, 11, 12, 13 
4.14, 4.15, 4.16  

 
Àrea de medi ambient Mitjana 

16.3. Objectiu específic: Crear horts escolars. 

16.3.1. Línia d’actuació: Elaborar un programa de formació agrícola per als més joves. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

4, 11, 12, 13 4.17, 4.18  Àrea de medi ambient Mitjana 

16.4. Objectiu específic: Reduir la quantitat de residus generats. 

16.4.1. Línia d’actuació: Organitzar campanyes sobre les “3R: Reduir, reutilitzar i reciclar”. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

4, 11, 12, 13 4.19, 4.20, 4.21  Àrea de medi ambient Alta 
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10. Eix cultural i turístic 

17. Objectiu general: Fomentar la pràctica de turisme rural i d’interior. 

17.1. Objectiu específic: Impulsar l’ús de les xarxes de senders. 

17.1.1. Línia d’actuació: Aportar informació relativa als senders turístiques. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

8, 11 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Àrea de turisme Baixa 

17.1.2. Línia d’actuació: Senyalització de les rutes ciclistes i de senderisme. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

8, 11 5.5, 5.6 Àrea de turisme Mitjana 

 

18. Objectiu general: Potenciar i salvaguardar la història i la cultura del municipi. 

18.1. Objectiu específic: Donar a conéixer el passat ceràmic de Càrcer. 

18.1.1. Línia d’actuació: Organització d’esdeveniments i actuacions que potencien la ceràmica com a producte 

turístic diferenciador. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

8, 11 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Àrea de turisme Alta 
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19. Objectiu general: Augmentar la presència de Càrcer en el context turístic de la comarca. 

19.1. Objectiu específic: Desenvolupar accions de promoció i dinamització del turisme local. 

19.1.1. Línia d’actuació: Dissenyar, organitzar i promocionar esdeveniments, jornades i fires que dinamitzen el 

turisme. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

8, 11 5.11, 5.12, 5.13 Àrea de turisme Mitjana 

 

20. Objectiu general: Proporcionar informació de qualitat, útil i atractiva sobre l’oferta turística del municipi. 

20.1. Objectiu específic: Identificar i segmentar la informació per tipologia en la pàgina web de l’Ajuntament. 

20.1.1. Línia d’actuació: Incloure apartat de turisme en la pàgina web. 

ODS INDICADORS ÀREA DE GESTIÓ PRIORITZACIÓ 

8, 11 5.14, 5.15 Àrea de turisme Mitjana 
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Activitat 2. Seguiment i control 

Per a una correcta avaluació de l'execució del PUAM per al municipi de 

Càrcer, 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 

de Càrcer, 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.  

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 
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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.  

 Creació d'un Consell de Veïns on es trobe representada la població de 

Càrcer. 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 de Càrcer 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 de Càrcer 

s'ha concebut en si mateix com una eina participativa que permet alinear, 

des del principi, el municipi de Càrcer 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 de Càrcer. 

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 de Càrcer, com veurem 

més endavant . 

Des del principi, l'Ajuntament de Càrcer 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 de Càrcer, 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 de Càrcer 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 

ODS, com pot veure's en la següent imatge. 
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Il·lustració 34. Participació ciutadana municipal i procesos interns als 

quals afecta des de la perspectiva dels ODS 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Amb aquest pla de participació ciutadana, l'Ajuntament de Càrcer 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 de Càrcer amb les 

expectatives de l'Agenda 2030. 

2. Participants. Mapa d’agents 

El criteri fonamental del Pla de Participació Social de Càrcer 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 de Càrcer. 

Per a cadascun d’aquests nivells s’han definit eines de participació 
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3. Objectius 

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 de Càrcer. 

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 de Càrcer. 

- Articular mecanismes i/o eines que garantisquen el consens i el 

compromís de la societat civil de Càrcer respecte dels objectius del 

PUAM. 

4. Eines de participació i implementació del Plan 

En el disseny i l’elaboració del PUAM de Càrcer, 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: 

- 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 
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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: 

- 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 de Càrcer 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 

econòmiques, etc. 

o 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. 

o Identificar les temàtiques o àrees d’intervenció més crítiques 

per a la corporació. 



Pla Urbà d’Actuació 

Municipal 
Càrcer 2021-2027 

 

 

 

222 
 

o Consensuar i validar les eines d’anàlisis utilitzades, per 

exemple, el qüestionaris per als agents socials. 

o 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 de Càrcer, els seus reptes més importants. 

La informació obtinguda a través d’aquesta eina participativa s’ha integrat 

en el PUAM de Càrcer, concretament en l’anàlisi i diagnòstic de la FASE I. 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL; punt de partida per a la 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 de Càrcer.  
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Aquest mecanisme va permetre assegurar la participació del teixit associatiu 

de Càrcer (veure Activitat 2. Establiment de prioritats per la ciutadania de la 

FASE III. PLA D’IMPLEMENTACIÓ I l’ANNEX III).  

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: 

Taula 35. Implementació per fases del Pla de participación ciutadana 
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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 de Càrcer 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 

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 



Pla Urbà d’Actuació 

Municipal 
Càrcer 2021-2027 

 

 

 

224 
 

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 

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 de Càrcer, 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 36. Avaluació del Pla de Participació Ciutadana 

Accions de 

participació 

realitzades 

Inicial 
De procés 

(contínua) 
Final 

Accions d’informació    

Enquestes    

Entrevistes/reunions    
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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ANEXO II. PROCÉS PARTICIPATIU DEL PUAM 

A continuació es mostra l’enquesta empleada com a eina per a la consulta 

realitzada a la ciutadania de Càrcer. 
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ANNEX III. VALIDACIÓ DEL DAFO 

A continuació es mostra el qüestionari de validació de l’anàlisi DAFO per al 

personal intern de l’Ajuntament de Càrcer. 
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