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“L’Observatori” 

Sistema d‘Indicadors de la Ciutat d’Albaida 

En un escenari competitiu i global, les ciutats i els territoris del segle XXI han de 

dotar-se d'eines i ferramentes que els permeten aprofundir en el seu propi 

coneixement i en els factors que determinen el progrés i la qualitat de vida. 

Comprendre les pròpies fortaleses i febleses del nostre territori, així com els 

elements que el condicionen i la seua interpretació en diferents contextos 

geogràfics, és la base per a prendre les millors decisions entre els agents 

institucionals, econòmics i socials en qualsevol poble o ciutat.  

El Sistema d'Indicadors de la ciutat d’Albaida, naix amb la intenció de ser un 

destacat recurs d'informació territorial en el nostre àmbit municipal. El document 

aborda nombroses qüestions de caràcter social, econòmic i mediambiental. Ens 

dotem així d'una eina de treball que entenem ha d'estar a la disposició de tots els 

habitants, els polítics i el teixit associatiu de la nostra ciutat.  

L'equip tècnic d’assistència externa, i els treballadors de l'Ajuntament d’Albaida, 

han fet un notable esforç per a recopilar totes aquestes dades de manera 

sistemàtica i periòdica. No hi ha millor manera de fomentar la transparència de 

qualsevol govern, que obrir el debat rigorós amb la publicació d'aquest estudi. 

Per tot allò apuntat, vull destacar que aquest observatori, naix també amb 

l'objectiu de posar sobre la taula la informació de base per a redactar diferents 

documents de planificació estratègica com pot ser la Dinamització Estratègica de 

la ciutat D’Albaida (D.E.M.A), o al seu cas altres treballs com poden ser el Plans 

Urbans d’Actuació Municipal (P.U.A.M), de mobilitat urbana sostenible o de 

caràcter turístic. Un document d’estudi i programàtic que ens ajudarà a tots a triar 

entre tots el nostre futur. 

Així un dels objectes principals d’aquest document, és el d’efectuar un diagnòstic 

del municipi d’Albaida. Aquest apartat s’organitza en diferents eixos temàtics que 

permeten establir la situació de partida del municipi. Una vegada analitzats, es 

definirà la matriu D.A,F.O amb la intenció d’identificar les àrees d'actuació 

prioritàries i les necessitats del municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Quilis Moscardó 

Regidor delegat de Model Social i Econòmic 
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BLOC D’INDICADORS / ANÀLISI 

 SOCIAL, CULTURAL I ASSISTENCIAL 

 ECONÓMIC 

 AMBIENTAL I TERRITORIAL 

 

BLOC DE DIAGNÒSTIC 

 ANÀLISI D.A.F.O.  

 

TIPUS D’INDICADOR 

 Desagregació de dades d’escala o àmbit local, mitjançant l’ús 
d’estadístiques oficials i fonts directes aportades per l’Ajuntament. 

 Incorpora models d’indicador “tipus”: Pressió-Estat-Resposta (OCDE) + 
Model-Flux-Qualitat (EPA-EAA). 

 S’opta por l’estudi de series estadístiques bàsiques representades a 
partir de tables, gràfics de barres, histogrames, càlcul elemental de taxes 
o índex. 

 Aproximació, sempre que siga viable, a les propostes d’indicadors ODS 
2030. 

PERIODICITAT 

 Normalment anual, amb possibilitat d’extraure dades Trimestrals segons 
la font.  

 Necessitat d’actualització periòdica en funció de la publicació de dades i 
estadístiques oficials. 

UTILITAT 

 L’Observatori està pensat per millorar la transparència i el coneixement 
local en l’àmbit social, econòmic i mediambiental del municipi d’Albaida. 
Facilita el diagnostico y l’anàlisi de l’entorn de la ciutat en distints camps 
de treball, sent especialment útil per obrir processos de debat social en 
la presa de decisions municipal. 

 El Bloc de Diagnòstic (anàlisi DAFO), es mostra a nivell general i de 
forma complementària amb altres tipus d’informació qualitativa i d’opinió. 
 

NOTES IMPORTANTS 

 L’equip tècnic no es fa responsable de la qualitat d’aquelles dades que 
no es publiquen o no es faciliten por diferents organismes i de forma 
oficial.  

 En cas de demostrar-se l’existència de dades manifestament errònies, 
es procedirà a la seua eliminació en la pròxima sèrie o publicació.  

 Existien altres dades d’utilitat estadística que han segut descartats per la 
seua manca de sistematizació. No obstant, aquest tipus d’informació 
haurà de ser tinguda en compte per millorar la interpretació completa de 
la realitat local. 
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ÀREES TEMÀTIQUES FACTORS INDICADORS 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL, CULTURAL I ASISTENCIAL 

1. Dinàmica Demogràfica - Evolució de la població 
- Variació de la població (%) 

- Piràmide de la població 
- Origen de la població 
- Indicadors demogràfics (taxes de dependència, envelliment, maternitat, renovació...) 

2. Assistència Sanitària - Centres de Salut i Auxiliars 
- Personal del Centre de Salut 

- Casos COVID. 
- Població atesa (coberta) al Departament 14. Zona 1 

3. Serveis Socials Inclusius - Edificis de caràcter social 
- Servei d’Ajuda a Domicili 

- Expedients d’ajuda i emergència social: Renda garantida (inclusió social i serveis mínims, o complementària d’ingressos). 
- Pobresa energètica 
- Violència de gènere 
- Expedients de la llei d’igualtat 
- Nº Habitatges socials 

- Usuaris Centre Cívic 

4. Associacionisme i dinàmiques de participació - Número i caràcter de les associacions 
- Assistència al Consell per la Promoció Econòmica 
- Nº de Consells Sectorials (en funcionament) 

5. Nivell Educatiu - Centres educatius 

- Total d’alumnes/curs per any a infantil i primària 
- Nº d’alumnes/centre en secundària (Institut) 
- Nº de Cicles Formatius (Institut) 

6. Nivell Cultural - Consell de Cultura i Festes 
- Nº Esdeveniments Culturals/any 

- Bens d’Interès cultural i Bens de Rellevància Local 

7. Nivell Esportiu - Nº d’Instal·lacions esportives 
- Nº de Clubs 
- Nº de Fitxes federades 

- Esportistes d’Elit 

8. Seguretat Ciutadana - Protecció Civil 
- Dades policials (agents, incidències, detencions, faltes i delectes) 
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ÀREES TEMÀTIQUES FACTORS INDICADORS 

ECONÒMICS 

9. Empreses i sectors productius - Empreses segons sector d’activitat (TGSS) 
- Empreses per sectors % (TGSS) 

- Autònoms segons sexe (TGSS) 
- ERTE I ERE 

10. Turisme - Empreses d’allotjament 
- Agències turístiques 
- Empreses d’Oferta Complementària 

- Restaurants i cafeteries 

11. Treball i atur - Contractes per sectors (CNAE 2009). Tipus de contracte i sexe 
- Demandants de Treball per edat i sexe 
- Atur Global i Taxa d’Atur 

- Desocupació per sectors econòmics (%). 

12. Transaccions immobiliàries - Compravendes escripturades d’habitatge lliure i protegit 
- Compravendes escripturades nou i segona mà 

13. Renda familiar disponible - Renda familiar disponible per càpita 
- Renda (Bruta i Disponible) Mitjana 

14. Pressupost Municipal - Pressupostos (ingressos, despeses). Liquidació (drets, obligacions) 

- Pressupost mitjà/hab. 
- Liquidació mitjà per hab.  
- Deute viu/hab. 
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ÀREES TEMÀTIQUES FACTORS INDICADORS 

TERRITORIALS AMBIENTALS 

15. Abastiment d’aigües - m3 en distribució en “Alta” 
- m3 de distribució en “Baixa” (per usos) 

- Rendiment en xarxa 
- Incidències i manteniment de la xarxa 

16. Qualitat de les aigües - Paràmetres RD 140/2003, que aprova la reglamentació tècnic sanitària per a l’abastament humà 
- (clor, amoni, nitrats, ph, conductivitat, terbolesa, color, olor, sabor, coliforms, escherichia coli...) 

17. Tractament i depuració de les aigües - Volum tractat en m3 

- Càrrega orgànica d’habitants equivalents 
- Consum elèctric Kw/h 
- Llocs evacuats segons tipus de matèria (Kgr) 

18. Tractament de residus (RSU) - Taxa / RSU / Vidre / Envasos i Plàstic / Paper Cartró 
- Totals, rànquing per hab, i respecte a Comarca, respecte al COR 

19. Neteja viària - Rutes 

- Maquinària 
- Queixes 
- Personal 

20. Qualitat atmosfèrica - Qualitat atmosfèrica 
(SO2, NO2, PM10, CO, O3...) 

21. Contaminació acústica - Indicadors Acústics de vies de comunicació 
- Queixes veïnals 
- Parts i expedients tramitats 

- Declaració de Zones Acústiques Saturades 

22. Consum energètic i canvi climàtic - KW mensual i per any. IBERDROLA 
- KWh. per sectors i anys. IBERDROLA 
- Dades de referència del PACES 

23. Administració verda - Personal amb competències ambientals 

- Ordenances i normes 

24. Planejament urbanístic - Classificació del Sòl NN.SS (1993). 
- Qualificació del Sòl NN.SS (1993). 
- Classificació del Sòl Pla General (2006). 
- Qualificació del Sòl Pla General (2006). 

25. Llicències d’obra - Llicències municipals d’obra concedides segons tipus d’obra 
- Llicències municipals d’obra concedides segons nombre 
- Llicències municipals d’obra concedides segons superfície 
- Llicències municipals d’obra concedides: obres de rehabilitació i demolició segons tipus 

26. Infraestructura verda urbana - Zones Verdes en xarxa primària. 

- Zones Verdes de la xarxa secundària d’espais lliures i àrees de joc. 
- Zones Verdes / hab. (segons criteris) 

27. Patrimoni natural i cultural - Espais Naturals Protegits 
- Béns d’Interès Cultural I Béns de Rellevància Local 

28. Riscos Naturals - Sòls amb afectació per riscos naturals (PATRICOVA) 

- Sòl forestal (potencialment incendiable) 
- Nº d’incendis forestals 

29. Mobilitat sostenible - Nº de vehicles (tipus) 
- Parc de vehicles segons consum 
- Vehicles /hab.   

- Antiguitat del parc de vehicles 
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BLOC SOCIAL 

1. SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LES PERSONES 

DEBILITATS AMENAÇES 

 Infraestructures de SS.SS velles i/o insuficients. 

 Manca d’intimitat en SS.SS. 

 Equips informàtics obsolets. 

 Tendència camp a una baixa cobertura social a persones vulnerables (no cotitzants o amb 

dificultats d’accés a prestacions). 

 Manca de programes per persones que sense estar encara en risc d’exclusió social, els 

falten recursos econòmics suficients (cas de despeses quotidianes o sense habilitats 

davant noves situacions). 

 Risc de pobresa i d’exclusió derivats de situacions prolongades d’atur (joves “NINI” i 

majors). 

 Atur, treball informal i precarietat laboral en grups (immigrants, població gitana, persones 

discapacitades, majors i amb especial incidència en el grup de dones). 

 Problemes d’habitatge. (...).   

 Envelliment demogràfic.  

 Centre d’Alzheimer inadequat, encara que aprovat al Pla d’infraestructures. 

 Risc d’absentisme escolar. 

 Manca d’identificació amb el “Proyecto Hombre” o “Centre de la Dona”. 

 Absència de BB.DD en SS.SS. Conselleria està treballant en aplicació informàtica. 

 Mancança formativa de professionals. Lligat a la pandèmia, els auxiliars SAD reclamaven 

formació.  

 Pla d’Igualtat sense aplicar. 

 Persistència de prejudicis negatius davant les persones en situació d’exclusió social o de 

pobresa. 

 Restriccions pressupostàries associades al context de crisi. 

 Límits a la capacitat dels recursos públics per fer front a la dependència, l’exclusió social i 

la pobresa en un context d’ajust pressupostari.  

 Baixa densitat de treball per llar, que ha reduït el nivell d’ingressos considerablement i que 

pot augmentar la pobresa.  

 Augment dels casos de violència de gènere.  

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Nou model d’Atenció en SS.SS. 

 Noves contractacions. Temporals  

 Espai Específic per promoure les polítiques d’Igualtat: “Centre de la Dona”. 

 Existència d’un Pla d’Igualtat.  

 Augment dels recursos a nivell local. 

 Creació d’un Grup de Treball per elaborar un Pla Estratègic (Grup Origen). 

 Augment de subvencions dirigides a promoure la igualtat. 
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2. JOVENTUT, ESPORTS, FESTES, ASSOCIACIONS, OCI 

DEBILITATS AMENAÇES 

 Manca de comunicació entre departaments de l’Ajuntament (ex: programa d’activitats). 

 Oferta d’oci privada nul·la. 

 Mala planificació a l’hora de reconvertir i actualitzar els espais esportius existents, fent que 

el resultat no agrade als usuaris. 

 No existeix un espais multiusos (reivindicació associativa).  

 BB.DD d’associacions no actualitzat. 

 Falta de planificació i de projectes competitius per accedir a les subvencions. 

 Baixa assistència de públic a tot tipus d’actes públics i tallers. 

 No existeix recompte de públic que acudeix a les activitats.  

 No es demanda la participació en la programació cultural.  

 Mantenir i revisar els MUPIS.   

 El personal de comunicació inverteix amb recursos propis. 

 Mala imatge de l’Ajuntament de cara a la gent jove per la política “animalística” del 

consistori. Colònies felines. 

 A data de hui, es depèn del SARC per realitzar qualsevol tipus d’activitat cultural. 

 Reducció del nº d’abonaments al poliesportiu municipal (malgrat les obres de millora). 

 No existeix cap iniciativa d’oci privat al municipi per a menors de 18 anys.  

 A data de hui, només queda un local amb llicència de Pub. 

 Només queda una associació de caràcter religiós. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Contractació d’un TASOC. 

 Unes 80 Associacions: 500 esportistes, 500 jubilats, 300 mestresses de casa, més de 800 

festers... 

 1 treballador Cultura i 1 d’Esports. 

 Gran participació en festes. 

 Xarxes socials consolidades. 

 Creació de l’Espai Jove i que compta amb dos professionals. 

 Voluntat política per mantenir les tradicions (Consell de Cultura i Festes) amb gran 

capacitat de convocatòria. 

 Amplia oferta esportiva. 

 Programació juvenil nova. 

 Possibilitat d’oferir altres ajudes i subvencions per a realitzar activitats dirigides als joves. 

 La joventut entre 12 i 29 anys, que representa el 18,22% de la població. 

 L’elevada participació en actes i esdeveniments esportius.: Carrera de la Dona, Volta a peu 

Mònica Pont, Marxa contra el Càncer, Carrera Ciclista d’Escoles, 24 hores Esportives. 

 Fomentar la creació d’una associació per a xiquets i xiquetes. 
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3. BIBLIOTECA I ARXIU 

DEBILITATS AMENAÇES 

 Escàs pressupost d’arxiu i biblioteca. El fons bibliogràfic d’Albada, està en general 

escassament actualitzat.  

 Equips informàtics escassos i obsolets que no permeten realitzar correctament el treball 

als usuaris. 

 Bibliopiscina on ha davallat el nº de becaris de 4 a 2, donant problemes d’horari i 

condicions d’espai. 

 Manca de programa informàtic per l’arxiu (per la qual cosa, es perjudica el control).    

SAVEX 

 Manca de senyalització en el poble, intuïtiva i de qualitat suficient. 

 Problemes d’accessibilitat i horaris que bloquegen un servei més ample. 

 Escassa divulgació per diferents canals dels serveis que s’ofereixen al municipi. 

 El nou edifici de biblioteca, l’arxiu i la vella biblioteca de la Plaça Major... serà impossible 

atendre’ls sense duplicar el personal. 

 Des de 2006, s’està incomplint el conveni amb la Conselleria i la Llei (300m
2
). 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Activitats extra de biblioteques i forment de l’hàbit lector (Espanta la por, contacontes, 

exposicions, visites escolars, bibliopiscina, butlletí de novetats, formació d’usuaris, dia de 

la biblioteca, tallers, presentació de llibres, etc).  

 Projectes de Col·laboració: Mancomunitat amb el Projecte Trèvol, Serveis Socials amb 

integració d’estrangers i reforç escolar.  

 Importància de l’Arxiu d’Albaida (S. XIII). El fons documental no sols és local (Marquesat). 

 Treball al “núvol” des de l’any 2014 en tot l’Ajuntament, qüestió aquesta que permet 

atorgar major seguretat en el control de dades.  

 Oportunitat d’alinear l’estratègia bibliotecària amb l’estratègia del govern local. 

 Biblioteca nova obligada per Llei. 

 Possibilitat de compensar la davallada de visites físiques, amb les visites digitals. 
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4. AGRICULTURA I SECTOR PRIMARI 

DEBILITATS AMENAÇES 

 És una activitat secundària de caràcter familiar i subsidiari. 

 Absència de manufactures. 

 Manca de Cooperativisme o d’Agroindústria. Poca innovació. 

 Horta de consum familiar. 

 Subsector olivarer vinculat a la transformació exterior (no hi ha Almàssera). Autoconsum.  

 Parcel·lari minifundista. 

 Abandonament de parcel·les. 

 Els cultius amb certa comercialització, estan centrats en variants saturades (Bresquilla, 

Taronja, Caqui).  

 Variants vinculades a sistemes de reg localitzat en sec.  

 Agricultura ecològica “absent”. 

 Poca  importància del sector a l’agenda sociopolítica. 

 Poca importància de l’agricultura, turisme o comerç. 

 Inexistència de referents d’origen. Marca o CR. 

 Preu elevat del Sòl (urbanisme). 

 Escassa protecció i innovació de la política agrària estatal.  

 Manca d’incentius a la innovació.  

 Extremada regulació per a la consecució de cultius alternatius i ecològics. 

 Dificultat per comercialitzar el producte agrari amb valor afegit (proximitat i de qualitat). 

 Potenciació del sector industrial i manca de polítiques d’inversió pública. 

 Dependència comercialitzadora de les grans xarxes de distribució europea. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Àmplia borsa de terrenys. 

 Tímida recuperació davant variants tradicionals de secà, amb elevat valor afegit (ametla).  

 Important cultura del regadiu (Sèquia del Port i altres Comunitats de regants). 

  Existència de cursos formatius d’agricultura ecològica.  

 Sistemes de reg localitzat.  

 Experiències innovadores dirigides a empresaris externs que mostren efectes demostratius 

(raïm i la vinya). 

 Major control del “disseminat”.  

 Subtil introducció del turisme experimental  (producte local). 

 Correcta xarxa de camins i vials.  

 Xicotets terrenys municipals. 

 Proximitat a importants nuclis d’innovació agrària (Carrícola amb l’agricultura ecològica), 

Alfafara (cultiu i aprofitament de la planta ornamental). 

 Certa tendència al consum de proximitat del mercat. 

 Noves demandes conjunturals adaptades al turisme i l’oci. 

 Certa evolució de les polítiques agràries comunes, cap a una recuperació de l’entorn rural. 

 Canvi mundial de les demandes de qualitat alimentària. 

 Existència d’experiències de sobirania alimentaria que prenen força a l’entorn (CERAI, 

Menjadors Escolars, etc). 
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5. INDÚSTRIA I SECTOR SECUNDARI 

DEBILITATS AMENAÇES 

 Crisi Industrial latent des de fa anys. 

 Descens del nº d’empreses industrials (de 127 al 2000 a 99 en 2017). Durant la crisi de 

2008-2013, el sector industrial autonòmic va perdre un pes del 28% en la seua economia. 

 Dependència històrica del tèxtil (el 77% al 2000), encara que ara es suposa que és menor. 

 Industria de la Cera poc important (de 40 empreses al S.XX, a 4 en l’actualitat).  

 Nº d’aturats incrementant, per damunt de les taxes nacionals. 

 Decreixement demogràfic. 

 Certa contaminació industrial, que pot comportar implicacions a la salut o el turisme. 

 Existència de polígons amb baixa ocupació (Laberinto es troba al 60%), amb les 

instal·lacions millorables. 

 Precarietat Laboral. 

  Problemes d’Ocupabilitat dels sectors poblacionals més desfavorits (dones, majors de 25 

anys i joves). 

 Tendència global a l’augment del consum d’Energia elèctrica i dependència de la mateixa. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Bones vies de comunicació amb Ontinyent, Xàtiva i Alcoi. 

 Caràcter emprenedor de la zona.  

 Existència d’economies d’escala i “efecte districte” (menor grandària individual però amb 

alta concentració, majors beneficis i productivitat). 

 Centres Empresarials, Associatius i tecnològics (ATEVAL, COEVAL, AITEX...). 

 Tradició de la Cera al Municipi. 

 Existència d’AEDL. 

 El 39 % dels empleats (703 persones) al municipi, ho estan a la industria, per damunt 

d’Ontinyent (25%). 

 La industria com contrapès per evitar un despoblament major. 

 El Pol. Pedrera a ple rendiment. 

 Aprofitament el segment del mercat verd (>14%/any), tant del sector tèxtil com de la cera.  

 Possibilitat d’augmentar l’exportació de productes tèxtils cap a mercats conscienciats amb 

el medi ambient (certificació i formació). 

 Estudiar possibles accions de reconversió del sector del tèxtil cap a l’especialització 

(ajudes en matèria d’industrialització per a PIMES Industrials). 

 Diversificar la cera (perfums, ecofriendly, exòtics...).  

 Potenciar la venda on line. 

 Nous sectors industrials i millora dels actuals. 

 Creació d’un Viver d’Empreses. 

 Marca de Qualitat “Àrea Industrial Consolidada”. 
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6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL 

DEBILITATS AMENAÇES 

 Escàs dinamisme de l’Associació de Comerciants.  

  Mercat Municipal deficient (amb una valoració de C sobre D, segons consultora externa). 

 Inexistència d’un Viver d’Empreses. 

 Decreixement demogràfic. 

 Falta de polítiques específiques per al sector poblacional estranger. 

 Problemes d’ocupabilitat dels sectors poblacionals més desfavorits (dones, majors de 45 

anys i estrangers)  

 Precarietat laboral. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Existència d’un Agent de Desenvolupament Local (AEDL). 

 Bones vies de comunicació amb Ontinyent, Xàtiva i Alcoi. 

 Els comerços del municipi reben clients a les poblacions veïnes com Bufalí, El Palomar, 

Atzeneta d’Albaida, Benissoda o Agullent, per la qual cosa els clients potencials 

augmenten un 50% respecte a la població local. 

 Caràcter emprenedor del teixit social i empresarial. 

 El 75% dels aturats no tenen formació específica, per tant hi ha marge de maniobra (millora 

de formació). 

 Oportunitat de millora del Mercat Municipal, mitjançant la concessió d’una subvenció per la 

seua reforma, ara i al futur. 

 Possibilitat de crear sinèrgies amb l’Associació de Comerciants d’Ontinyent mitjançant la 

cooperació amb l’Associació de Comerciants i Serveis d’Albaida (ACISA). 

 Possibilitat de demanar subvencions per l’Associació de Comerciants i Serveis d’Albaida 

(ACISA). 

 Possibilitat d’aprofitament del segment de mercat verd (creixement de fins el 14% anual 

acumulatiu durant alguns anys). Hi ha clients que demanen productes ecològics. 

 Possibilitat de demanar una subvenció d’ajudes a la formació relacionada amb la creació 

d’empreses, autoocupació, ocupació col·lectiva (cooperatives) i contractacions de llarga 

duració i per a persones joves. 
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7. TURISME I SECTOR TERCIARI 

DEBILITATS AMENAÇES 

 Desconeixement o falta d’implicació per part del sector privat del valor del turisme.  

 Manca de conscienciació i d’implicació de les associacions del poble. 

 Festes sense cap categoria reconeguda (Nacional o Internacional). 

 Falta de personal. 

 Patrimoni sense posar en valor. 

 Webs que costa molt mantenir-les actualitzades.   

 Escassa oferta per a poder pernoctar. 

 Recursos naturals sense massa promoció i amb escassa senyalització. 

 Escàs pressupost destinat a dinamitzar el turisme. 

 Falta de coordinació entre els diferents agents que disposen d’oferta turística. 

 Manca de visibilitat en promocions realitzades per altres organismes no dependents de 

l’Ajuntament.  

 Falta de transport públic. 

 Poca senyalització en carreteres com la CV-60. 

 Falta de connexió entre els pobles i els agents de la comarca. 

 Falta de coordinació amb l’exterior (Mostra Internacional del Titelles...). 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Gran quantitat de patrimoni que ajuda al turisme.  

 Recursos únics (destacant el MITA o Casa Museu Segrelles). 

 Gran valor dels recursos naturals. 

 Elaboració d’un Pla de Competitivitat que inclou el turisme. 

 Gran qualitat de la gastronomia. 

 Festes importants que aglutinen a gran quantitat de gent. 

 Personal qualificat i amb ganes d’innovar i de dur a terme nous projectes. 

 Col·laboració d’alguns veïns del poble en determinades accions que són d’interès per al 

sector turístic. 

 Proximitat geogràfica a nuclis turístics importants (Gandia, València o Alacant). 

 Xarxa de carreteres amb bona comunicació i connexió. 

 Promoció de la Mancomunitat de Municipis i de Turisme Comunitat Valenciana (Ruta dels 

Borja i Jaume I...). 

 Aprofitament de l’oferta turística de la comarca. 

 Increment del turisme d’experiències i de l’industrial. 
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8. TURISME I PATRIMONI 

DEBILITATS AMENAÇES 

 Patrimoni de gran valor en mans de particulars (Castell Vell o Convent de Santa Anna).  

 Jaciments sense posar en valor (Poblat Iber).  

 Recursos sense posar en valor (Cova del Vall). 

  Jaciments ja desapareguts (Covacha Sepulcral). 

 Patrimoni sense estudi arqueològic (mural medieval i Castell Vell...). 

 No hi ha res interpretat (Alcavó Islàmic..). 

 Patrimoni pendent d’acabar l’estudi (Cripta del Roser, Torre Islàmica, Jardí del Palau...). 

 Patrimoni desaparegut i irrecuperable (Palau del S. XIX). 

 Patrimoni que està a la ciutat de València (Cabet de Pasta Vítria, poblat Iber...). 

 Manca de manteniment (pintades). 

 Falta de conscienciació. 

 No hi ha cronista del poble. 

 No hi ha un arxiu fotogràfic formalitzat. 

 Falta d’inversió (subvencions i ajudes). 

 Patrimoni en risc (fòssil Palau, taulells ceràmics, lluneta Segrelles...). 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Gran quantitat de patrimoni amb valor. 

 Professionals del patrimoni històric i cultural, i que  a més a més són veïns d’Albaida. 

 Grup de persones conscienciat i que estima el poble. 

 Col·laboració del MUPREVA, si volguérem recuperar el patrimoni arqueològic... 

 Lleis de protecció del patrimoni. 

 Interès de les grans institucions en la conservació del patrimoni. 

 Negociació del patrimoni privat. 

 Les noves tecnologies i la recuperació virtual del patrimoni desaparegut. 

 Arxiu fotogràfic no disponible, encara que es sap que hi ha varies persones que tenen els 

seus propis arxius.   

 

  



OBSERVATORI 
SISTEMA D’INDICADORS DE LA CIUTAT D’ALBAIDA 

 

 

  

 

 

- 46 - 

 

9. URBANISME I MEDI AMBIENT 

DEBILITATS AMENAÇES 

 El PGOU amb data del 2006.  

 Escassa consideració del Riu Albaida (zona ambiental i dotacional). Albaida Humida? 

 Encara no es disposa d’un Pla Urbà de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). 

 Encara no es disposa d’un Pla local Gestió Residus. 

 Salvem les vistes no depèn de l’ajuntament.  

 Manca d’un Pla Especial per al barri antic. Falta catàleg.  

 Polígons industrials en totes les entrades a la ciutat que bloquegen o afecten les vistes. 

 Voluntat política sembla dirigir-se als polígons industrials (Turístic?). 

 L’Ajuntament no té un Tècnic Mediambiental o Paisatgístic. 

 Existeixen activitats industrials en sòl residencial fora d’ordenació. 

 Escasses accions de conscienciació ambiental cap a la ciutadania (A21L). 

 Escàs treball d’eficiència energètica i d’implantació d’energies alternatives. 

 Encara queden edificis municipals sense llicència d’activitat (piscina, poliesportiu). 

 No s’ha definit el tipus de ciutat que es vol al S. XXI. (urbanística o mediambiental...). 

 Zones urbanístiques sense desenvolupar: Cas del Rafaelet, Vessant del Calvari, etc...). 

 Zona Verda al PGOU no desenvolupada i utilitzada com a Pàrquing junt al Centre de Salut. 

 2 Plaques fotovoltaiques muntades (mercat i institut) sense connectar i funcionar.  

 Necessitat d’Estudi de Paisatge.  

 Ciutat topogràficament difícil per desenvolupar algunes actuacions d’accessibilitat.  

 Dependència de l’organisme de conca per actuar al Riu.  

 Abundància de sòl industrial en localitats pròximes (Aielo de Malferit i Ontinyent...). 

 Existència de varies pedreres d’extracció d’àrids en el terme. Incidència al paisatge. 

 Model de transport basat en el vehicle privat.  

 Escassa implantació d’alternatives econòmiques.  

 Proximitat de ciutats grans: Ontinyent, Xàtiva, Alcoi, Gandia. 

 Manca de xarxa de transport públic comarcal. 

 El polígon El Sandón, que pot ser tinga afeccions paisatgístiques. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 PGOU aprovat i participat. 

 Protecció del PGOU “Salvem les Vistes”. 

 PGOU reconeix el riu com a zona Verda fins l’ermita del Roser.  

 BIC del Palau i el seu entorn de protecció (comporta regulació). 

 Segons el PGOU, existeix prou sòl dotacional. 

 Desenvolupament d’una tipologia d’edificació baixa. Pta Baixa +2 o 3 altures. 

 Paratge mediambiental protegit de La Covalta. 

 Clos de la Vila molt definit en la pròpia orografia de la ciutat. 

 Està assumida ja per la població la necessitat de protecció de l’entorn BIC. 

 Urbanització La Torre, de baixa densitat d’edificació i amples zones verdes. 

 Existència de nombroses sendes. 

 Existència d’Ecoparc. 

 Ubicació geogràfica i estratègica d’Albaida: proximitat a València, Alacant i la costa... 

 Possible traçat del corredor mediterrani. 

 Salvem les vistes amb possibilitats d’espai per a la ciutadania: àgora, auditori, pàrquing...? 

 Possibilitats de salvar la vista d’Albaida si no es desenvolupa el Polígon del Ferrocarril. 

 Aprofitar els treballs de l’Agenda 21, en tant no estiguen desfasats. 

 Les 2 plantes fotovoltaiques (Mercat i Institut), podrien funcionar amb molta poca inversió. 

 Potenciació de Sendes i recorreguts. 

 Els Jardins del Palau podrien ser un nou pulmó verd, obert a la ciutadania.  

 Incorporar arbrat al centre urbà. 

 El riu Albaida com a pulmó mediambiental que vertebre la ciutat.  

 Possible connexió del Clar d’Avall amb la ciutat, mitjançant l’Hort i els Jardins del Palau.  

 L’Obertura del Riu revitalitzaria el Clos de la Vila i l’entorn BIC. 

 Obertura a la ciutadania de l’antiga Casa Dacsa en Plaça Pintor Segrelles. 

 Futura connexió per l’Autovia a la Costa. 

 El patrimoni arquitectònic i mediambiental, pedra angular per a un nou urbanisme. 

 Paratge natural i mediambiental de La Covalta (Reconeixement). 

 Tren d’Albaida com a Pack turístic de RENFE. 

 Peatonalització (o semi) del Centre Històric. 
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