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Annex 1: Qüestionari de
mobilitat

SECCIÓ 1: PRESENTACIÓ
Aquest qüestionari està dirigit a les veïnes i veïns de l'Alcúdia amb 14 anys o més.
Mitjançant aquesta ferramenta de participació i consulta volem conèixer les
característiques dels desplaçaments habituals al municipi. Aquest qüestionari
servirà també per a reflexionar sobre les actituds i hàbits relacionats amb la
mobilitat i l’espai públic i avaluar els efectes d’aquests. Necessitaràs uns pocs
minuts per emplenar-ho. És molt important la teua aportació!
SECCIÓ 2: DADES PERSONALS
Edat *
14-24
25-39
40-64
65 o més
Total

respostes
9
29
58
3
9

percentatge
10%
29%
58%
3%
100%

Sexe *
Home
Dona
Intersexe o divers
Total

respostes
46
53
0
99

percentatge
46,5%
53,5%
0%
100%

Quin és el teu lloc de naixement? *
Comunitat Valenciana
Resta d’Espanya
Altres
Total

respostes
95
4
0
99

percentatge
96%
4%
0%
100%

Quin és el teu nivell d’estudis finalitzats? *
Sense estudis
Estudis primaris
Estudis secundaris
Estudis universitaris
Total

respostes
0
9
33
57
99

percentatge
0%
9,1%
33,3%
57,6%
100%

Tens algun tipus de discapacitat reconeguda legalment? *
Sí
No
Total

respostes
7
92
99

percentatge
7,1%
92,9%
100%

SECCIÓ 3. GRAU DE DISCAPACITAT
De quin grau? *
Entre el 33% i el 64%
Entre el 65% i el 74%
Igual o superior al 75%
Total

respostes
6
1
0
7

percentatge
85,7%
14,3%
0%
100%

Com et mous habitualment? *
Amb crosses
Amb cadira de rodes
No em puc moure, em
porten per a eixir de casa
En qualsevol medi de
transport (a peu, bici,
transport públic, cotxe,
etc.). No tinc dificultats
per a moure’m
Total

respostes
1
0

percentatge
14,3%
0%
0%

6

85,7%

7

100%

SECCIÓ 4. SITUACIÓ LABORAL
Quina és la teua situació laboral? *
Ocupat/ada
Aturat/ada
Tasques de la llar (si la teua
edat és menor de 65 anys)
Estudiant
Jubilat/ada
Pensionista per invalidesa
Pre-jubilat/ada
Total

respostes
75
5
1

percentatge
75,8%
5,1%
1%

9
6
3
0
99

9,1%
6,1%
3%
0%
100%

SECCIÓ 4. LLOC DE RESIDÈNCIA
Quina és l'adreça (carrer i número de carrer) del teu lloc de residència habitual
(ta casa) a l'Alcúdia?
Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Text
Rector cura muñoz 19 (2)
Mestre Enric Garcés 19 (2)
C/ sant Pere, 14
C la pau
C/ BLASCO IBAÑEZ, 34
c/ Cura Muñoz, 19
Aparici y guijarro nº12
Manuel Sanchis Guarner, 21
c/ santiago de les, 20 3º 18ª
C/tribunal de les aigües,56
Plaça Cervantes, 4
Pintor Vergara, 49
Rector mora
Carrer Frai Juniper Serra 14
C/ Algemesi N.39
L’esglesia 12
Victoria Kent 62
Santa Rosa 35
Manuel Sanchis Guarner, 21
C/ Doctor Fleming 28
Germanies
Major 19
San roc
Blasco ibañez,29
Carrer Papa Joan XXIII, 2
Tribunal de les aigües, 20
Santiago de les,17-11
Avinguda maestro serrano
Av. Antoni almela 19
C/ Joan Bta. Osca 13
Sant Jaume, 3
Colon, 30
Dos de maig 26
Calvo Acacio 15 2
C. Joan Fuster, 1
Monestir del puig, num 3, p4
C/ Germanies,49
Santiago de Les 46-3-7
Mariano Benlliure
C/blasco ibañez 68
Pintor Vergara, 73
Carrer Ovidi Montllor, 13
Juan de Austria, 26
Francesc Ferrer i Pastor 42
General Albert, 7
Sant Vicent. 27

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

L'Alguer 2
F9
Calvo Acacio,21
Dos de maig, 33
Patrici Boronat 41
Plaça diputació,1
Germanies , 31
centre del poble
Mestre Serrano, 96
Carrer Major 15
Gomez Ferrer, 23
Doctor Ferran
Carrer Joan Bautista Osca nº7
San Juan 3
C/ Joanot Martorell, 1-A
Bonaire
Manuel tarancon,13
CARDENAL CISNEROS
Carrer Cotif
Germanies 49
C/Santiago de Les 20
Daoiz i Velarde 14
Juan de Austria 29
Parroco Mora 28
JOANOT MARTORELL, 1
C/ Fray Junipero Serra, 16
Santiago de les
Joan Fuster, 1
Carrer verge de l’oreto
antonio almela, 42
Picasso
Francesc Ferrer i Pastor 16
verge dels dolors, 53
c/ Sàhara, 37
Calvo Acacio 20
c/ Tribunal de les aigües, 27
Dr. Ferran 1
Colón, 60
Joan de Torrella, n° 13
C/santiago de les
Avinguda Ausiàs March, 19
Sant andreu 7
Santa rosa 18
C/ Ovidi Montllor, 13
Jaume bru i Vidal
Santiago apostol, 19
Safor19
C/ Ovidi Montllor n°2
Ramón y Cajal 1
Lipo de Vega 7
carrer major

SECCIÓ 6. COMPOSICIÓ DE LA LLAR
Quantes persones viuen en el teu lloc de residència habitual (ta casa)?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Més de 20
Total

respostes
13
18
31
34
2
1
99

percentatge
13,1%
18,2%
31,3%
34,3%
2%
1%
100%

Pots dir-nos el sexe i l'edat d'aquestes persones? (marca 0 si no hi ha)

Dones
menors o
iguals a 3
anys
Dones majors
de 3 anys i
menors de 18
anys
Dones iguals
o majors de
18 anys i
menors de 65
anys
Dones majors
de 65 anys
Homes
menors o
iguals a 3
anys
Homes
majors de 3
anys i
menors de 18
anys
Homes iguals
o majors de
18 anys i
menors de 65
anys
Homes
majors de 65
anys

0

1

2

3

4

5

6

7

8

89

10

-

-

-

-

-

-

-

Més
de 8
-

77

19

2

1

-

-

-

-

-

-

21

58

16

4

-

-

-

-

-

-

87

12

-

-

-

-

-

-

-

-

93

6

-

-

-

-

-

-

-

-

73

21

5

-

-

-

-

-

-

-

19

72

8

-

-

-

-

-

-

-

95

4

-

-

-

-

-

-

-

-

SECCIÓ 7. VOLUM D’INGRESSOS NETS DE LA SEUA LLAR
Pots indicar-nos el volum d'ingressos mensuals nets familiars?
Inferiors a 1.000 euros
Entre 1.000 i 2.000 euros
Entre 2.000 i 3.000 euros
Entre 3.000 i 4.000 euros
Entre 4.000 i 5.000 euros
Més de 5.000 euros
No sé / No vull contestar
Total

respostes
5
28
26
10
1
6
23
99

percentatge
5,1%
28,3%
26,3%
10,1%
1%
6,1%
23,2%
100%

SECCIÓ 8. DISPONIBILITAT DE VEHICLES
Quants vehicles hi ha al teu lloc de residència habitual (ta casa)? (marca 0 si no
hi ha)

Cotxe
Moto /
ciclomotor
Furgoneta /
camió
Bicicleta
Cadira de
rodes,
scooter o
vehicles per
a persones
amb
dificultats
de mobilitat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6
82

51
13

35
4

7
-

-

-

-

-

-

-

-

Més
de
10
-

89

7

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21
92

22
7

37
-

8
-

10
-

1
-

-

-

-

-

-

-

Saps anar amb bicicleta? *
Sí
No
Total

respostes
96
3
99

percentatge
97%
3%
100%

Tens carnet de conduir? *
Sí
No
Total

respostes
91
8
99

percentatge
91,9%
8,1%
100%

Al teu lloc de residència habitual (ta casa), on aparques el cotxe en cas
d’utilitzar-lo?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
42

percentatge
45,1%

1

1,1%

-

-

-

-

49
1
93

52,7%
1,1%
100%

Al teu lloc de residència habitual (ta casa), on aparques la moto en cas
d'utilitzar-la?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Total

respostes
5

percentatge
23,8%

-

-

-

-

15
1
-

71,4%
4,8%
-

21

100%

Al teu lloc de residència habitual (ta casa), on aparques la bicicleta en cas
d'utilitzar-la?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Altres: Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Total

respostes
1
40
17
10
2
7
2
79

percentatge
1,3%
50,6%
21,5%
12,7%
2,5%
8,9%
2,5%
100%

Disposes d'algun d'aquests bitllets, targetes o abonaments de transport públic
en cas d'utilitzar-lo?
respostes
5
11
40
1
2
1
46

Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Total

percentatge
10,9%
23,9%
87%
2,2%
4,3%
2,2%
100%

SECCIÓ 9. PARLEM DE COM ET MOUS EN UN DIA LABORABLE
Vas eixir de casa ahir? (Si avui és dilluns respon el que vas fer divendres passat)
Sí
No
Total

respostes
95
4
99

percentatge
96%
4%
100%

SECCIÓ 10. MOTIU PEL QUE NO VAS EIXIR DE CASA
Per quin motiu no vas eixir de casa?
Indisposició o baixa
Vaig treballar/estudiar al lloc de residència
Vacances o dia de festa
No calia / No vaig voler eixir
No vull contestar
Total

respostes
1
1
1
1
4

percentatge
25%
25%
25%
25%
100%

SECCIÓ 11. NÚMERO DE DESPLAÇAMENTS
Per desplaçament s'entén el trajecte complet que es fa des d'un lloc (origen) fins a
un altre (destinació) per qualsevol motiu i que pot fer-se a peu o utilitzant un o
més mitjans de transport. Per exemple un desplaçament per estudis que tinga com
a origen el lloc de residència habitual a l'Alcúdia i el lloc de destinació a la
Universitat Politècnica de València pot fer-se combinant a peu, metro i autobús
urbà.

Quants desplaçaments vas fer ahir? (Si avui és dilluns respon el que vas fer el
divendres passat)
respostes
11
26
9
26
4
9
1
3
1
2
1
1
1
95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Més de 16
Total

percentatge
11,6%
27,4%
9,5%
27,4%
4,2%
9,5%
1,1%
3,2%
1,1%
2,1%
1,1%
1,1%
1,1%
100%

SECCIÓ 12. DESPLAÇAMENT 1 PART 1
El primer desplaçament el vas realitzar des del teu lloc de residència habitual (ta
casa)?
Sí
No
Total

respostes
93
2
95

percentatge
97,9%
2,1%
100%

SECCIÓ 13. DESPLAÇAMENT 1 PART 2
En cas de no eixir des de ta casa, en quin municipi es troba el lloc des d'on vas
eixir?
Resposta
1
2

Text
Feina, l'Alcúdia a Benimodo
Valencia

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça (carrer i número de carrer) des
d'on vas eixir?
Resposta
1

Text
Pintor Sorolla

SECCIÓ 14. DESPLAÇAMENT 1 PART 3
Quin va ser el motiu d'aquest desplaçament?
Tornada a domicili
Tornada a hotel / casa d’altres
Anar a la feina
Anar al lloc d’estudis
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge, centre de salut, hospital
Visita amic / familiar
Acompanyar / recollir / buscar altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Esmorzar, menjar, sopar, bars, restaurants (no d’oci)
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d’oci
Sense destinació fixa, passejar
Tenir cura d’altres persones (gent gran, infants, etc.)
Tornada a segona residència
Total

En quin municipi es troba el lloc on et vas dirigir? *
L’Alcúdia
València
Carlet
Alzira
Picassent
El Ronquillo
Paterna
Alginet
Benimodo
El Palmar
Manises
Ontinyent
Torrent
Burjassot
Picassent
Paiporta
Total

respostes
62
13
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
95

percentatge
65,3%
13,7%
4,2%
4,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
100%

respostes
1
50
4
4
4
13
8
2
2
4
1
2
95

percentatge
1,1%
52,6%
4,2%
4,2%
4,2%
13,7%
8,4%
2,1%
2,1%
4,2%
1,1%
2,1%
100%

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça aproximada (carrer i número
de carrer) on et vas dirigir?
Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Text
Carrer del Xúquer (2)
C alginet
C/ PINTOR VERGARA
Rector cura muñoz 19
Institur evols
Aparici y guijarro nº12
Cadiz, 63
Col.legi Heretats
Avenida Antonio almela
Carrer Beata Amat 7
Col.legi Sant Andreu
CAlvo acacio
Ronda Cooperativa
Antonio Almela
Mestre serrano
Seders
Carrer caligraf Palafox 5
Camp de futbol
Picina municipal cuberta
Colon, 30
Carretera guadassuar
Escolets
Antoni Almela
Escoleta infantil
Carrer Joan Lluís Vives 18
Carrer l'esglesia, 1
Lluis vives 18
Joan xxiii
Carrer de baix,30
Ceip Heretats
Antoni Almela
Miguel Jarque,3
Coop. CANSO
Estació
Bollene
avenida comte serrallo
Plaça tirant lo Blanch
Les comes
Avd. Conde del Serrallo
Av/Comte Serrallo 10
Carrer De Bollene
santa barbara 1
C/Les Escoles
Escoleta municipal
pizarro, 2
Picasso 16
c/ Picasso,18

49
50
51
52
53
54
55
56

Tirant lo Blanc
avinguda antonio almela
Lluis Vives
Cerca estacion
Camí Vell d'Alzira
Av. Cooperativa 1
Heretats
avenida antonio almela

A quin hora vas eixir per a anar al motiu citat? (00:00)
95 respostes

Quant de temps, en minuts, vas tardar per anar de ta casa o altre lloc d'origen al
lloc de destinació pel motiu citat?
1 minut
2 minuts
3 minuts
4 minuts
5 minuts
7 minuts
8 minuts
10 minuts
12 minuts
15 minuts
20 minuts
25 minuts
30 minuts
35 minuts
40 minuts
45 minuts
60 minuts
90 minuts
120 minuts
Total

respostes
1
5
4
2
28
2
4
17
2
7
2
2
3
4
4
3
2
1
1
95

percentatge
1,05%
5,26%
4,21%
2,11%
29,47%
2,11%
4,21%
17,89%
2,11%
7,37%
2,11%
2,11%
3,16%
4,21%
4,21%
3,16%
2,11%
1,05%
1,05%
100%

Quin o quins mitjans de transport vas fer emprar en aquest desplaçament?
A peu
Bicicleta
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
Renfe rodalies
Tren regional / llarg recorregut
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Moto com a acompanyant
Furgoneta / camió
Cadira de rodes, scooter o vehicles per a persones amb
dificultats de mobilitat
Patinet, segway o altres gyns
Total

respostes
43
8
1
2
1
42
2
4
2
-

percentatge
45,3%
8,4%
6,1%
1,1%
2,1%
1,1%
44,3%
2,1%
4,2%
2,1%
-

1
95/106

1,1%
100%

Si el mitjà de transport emprat és autobús interurbà o metro, quin títol de
viatge (tipus de bitllet) vas utilitzar?
Bitllet senzill
Bitllet anada i tornada
Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Altres títols integrats
Altres títols d’un operador
Total

respostes
1
1
2
1
5

percentatge
20%
20%
40%
20%
100%

Quantes persones hi viatjaven incloent-te a tu, en cas d'haver utilitzat el cotxe o
la moto com a conductor/a?
1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
Total

respostes
36
10
4
3
53

percentatge
67,9%
18,9%
7,5%
5,7%
100%

On vas aparcar el cotxe o la moto, en cas d'haver utilitzat el cotxe o la moto com
a conductor/a?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
37

percentatge
71,1%

1
1

1,9%
1,9%

8

15,4%

3
1
1
52

5,8%
1,9%
1,9%
100%

Si vas aparcar el cotxe o la moto a l'Alcúdia al carrer, en cas d'haver-los utilitzat
com a conductor/a, en quin carrer?
Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Text
Carrer joume 1
Aparcamiento avenida
Pintor Sorolla
Carrer del Xúquer
Avinguda A. Almela
Joan xxiii
picasso, la zona del mercat estaba saturada
Carrer del Xúquer
avenida comte serrallo
Tribunal de les aigües
Carrera de Bollene
En el mateix
pizarro, 2
Av cooperativa
Lope de Vega
antonio almela

On vas aparcar la bicicleta, en cas d'haver-la utilitzat?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Total

respostes
1
4
3

percentatge
6,25%
25%
18,7%

4
2
1
1
16

25%
12,5%
6,25%
6,25%
100%

Amb quina freqüència realitzes aquest desplaçament?
Diàriament
Només els dies laborables
Dues o tres vegades per setmana
Una vegada a la setmana
Esporàdicament
Total

respostes
45
27
11
1
11
95

percentatge
47,4%
28,4%
11,6%
1,1%
11,6%
100%

SECCIÓ 15. ENTRE DESPLAÇAMENT 1 I 2
Vas realitzar altre desplaçament que tinguera com a lloc d'origen el lloc de
destinació del darrer desplaçament descrit?
Sí
No
Total

respostes
58
37
95

percentatge
61,1%
38,9%
100%

SECCIÓ 16. DESPLAÇAMENT 2
Quin va ser el motiu d'aquest desplaçament?
Tornada a domicili
Tornada a hotel / casa d’altres
Anar a la feina
Anar al lloc d’estudis
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge, centre de salut, hospital
Visita amic / familiar
Acompanyar / recollir / buscar altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Esmorzar, menjar, sopar, bars, restaurants (no d’oci)
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d’oci
Sense destinació fixa, passejar
Tenir cura d’altres persones (gent garn, infants, etc.)
Tornada a segona residència
Total

En quin municipi es troba el lloc on et vas dirigir? *
L’Alcúdia
València
Alzira
Guadassuar
Silla
Benifaió
Ribera Alta
Total

respostes
49
3
2
1
1
1
1
58

percentatge
84,5%
5,1%
3,4%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
100%

respostes
26
10
1
4
3
3
4
1
1
3
4
1
1
58

percentatge
44,8%
17,2%
1,7%
6,9%
5,2%
5,2%
6,9%
1,7%
1,7%
5,2%
4,2%
1,7%
1,7%
100%

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça aproximada (carrer i número
de carrer) on et vas dirigir?
Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Text
La pau
C/ BLASCO IBAÑEZ
Rector cura muñoz 19
c/ Cura Muñoz, 19
Rector Cura Muñoz nº19
Manuel Sanchis Guarner, 21
Col.legi Heretats
Rector mora
Carrer Beata Amat 7
Mercadona
Pintor vergara
Ronda Cooperativa
Passeig
Pintor sorolla
C/tribunal de les aigües, 25
Pintor Sorolla
Centre Salut
Dos de maig 26
Avinguda antonio almela
Piscina municipal
Ovidi Montllor 13
Juan de Austria, 26
Filharmònica Alcudiana, 9
1r de maig
LAlguer 2
Dr Gomez Ferrer
Antoni Almela
centre del poble
Poliesportiu municipal
Doctor Ferran
Carrer Joan Bautista Osca nº7
Matjor
Musica
JOANOT MARTORELL, 1
C/ Fray Junipero Serra, 16
antonio almela, 42
Cooperativa
av/ Antoni Almela
Cami Vell D'Alzira, 37
Sant andreu 7
C/ Ovidi Montllor, 13
Safor
AVD Antonio Almela
ambulatori

A quin hora vas eixir per a anar al motiu citat? (00:00)
58 respostes

Quant de temps, en minuts, vas tardar per anar de ta casa o altre lloc d'origen al
lloc de destinació pel motiu citat?
1 minut
2 minuts
3 minuts
5 minuts
7 minuts
8 minuts
9 minuts
10 minuts
12 minuts
15 minuts
20 minuts
25 minuts
30 minuts
50 minuts
60 minuts
80 minuts
Total

respostes
1
3
2
21
2
2
1
8
1
6
2
2
2
2
2
1
58

percentatge
1,72%
5,16%
3,44%
36,1%
3,44%
3,44%
1,72%
13,76%
1,72%
10,32%
3,44%
3,44%
3,44%
3,44%
3,44%
1,72%
100%

Quin o quins mitjans de transport vas fer emprar en aquest desplaçament?
A peu
Bicicleta
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
Renfe rodalies
Tren regional / llarg recorregut
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Moto com a acompanyant
Furgoneta / camió
Cadira de rodes, scooter o vehicles per a persones amb
dificultats de mobilitat
Patinet, segway o altres gyns
Total

respostes
26
5
1
1
1
24
2
1
2
-

percentatge
44,8%
8,6%
1,7%
1,7%
1,1%
41,4%
3,4%
1,7%
3,4%
-
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100%

Si el mitjà de transport emprat és autobús interurbà o metro, quin títol de
viatge (tipus de bitllet) vas utilitzar?
Bitllet senzill
Bitllet anada i tornada
Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Altres títols integrats
Altres títols d’un operador
Total

respostes
1
1
1
3

percentatge
33,3%
33,3%
33,3%
100%

Quantes persones hi viatjaven incloent-te a tu, en cas d'haver utilitzat el cotxe o
la moto com a conductor/a?
1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
Total

respostes
18
6
4
2
26

percentatge
69,2%
23,1%
7,5%
7,7%
100%

On vas aparcar el cotxe o la moto, en cas d'haver utilitzat el cotxe o la moto com
a conductor/a?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
20

percentatge
66,6%

2

6,7%

-

-

2

6,7%

5
1
30

16,7%
3,3%
100%

Si vas aparcar el cotxe o la moto a l'Alcúdia al carrer, en cas d'haver-los utilitzat
com a conductor/a, en quin carrer?
Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Text
c/ Jaume I
Rector mora
Pintor sorolla
Tribunal de les aigües
C/tribunal de les aigües, 25
Pintor Sorolla escriure
Filharmònica Alcudiana
L'Alguer
Poliesportiu municipal
Avenida Calvo Acacio
antonio almela, 42
av/Antoni Almela
Sant andreu 7
Safor

On vas aparcar la bicicleta, en cas d'haver-la utilitzat?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Total

respostes
2
1

percentatge
22,2%
11,1%

2
3
8

22,2%
33,3%
100%

Amb quina freqüència realitzes aquest desplaçament?
Diàriament
Només els dies laborables
Dues o tres vegades per setmana
Una vegada a la setmana
Esporàdicament
Total

respostes
19
12
11
4
12
58

percentatge
32,8%
20,7%
19%
6,9%
20,7%
100%

SECCIÓ 17. ENTRE DESPLAÇAMENT 2 I 3
Vas realitzar altre desplaçament que tinguera com a lloc d'origen el lloc de
destinació del darrer desplaçament descrit?
Sí
No
Total

respostes
29
29
58

percentatge
50%
50%
100%

SECCIÓ 18. DESPLAÇAMENT 3
Quin va ser el motiu d'aquest desplaçament?
Tornada a domicili
Tornada a hotel / casa d’altres
Anar a la feina
Anar al lloc d’estudis
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge, centre de salut, hospital
Visita amic / familiar
Acompanyar / recollir / buscar altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Esmorzar, menjar, sopar, bars, restaurants (no d’oci)
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d’oci
Sense destinació fixa, passejar
Tenir cura d’altres persones (gent garn, infants, etc.)
Tornada a segona residència
Total

En quin municipi es troba el lloc on et vas dirigir? *
L’Alcúdia
València
Alzira
Guadassuar
Total

respostes
25
2
1
1
29

percentatge
86,2%
6,9%
3,4%
3,4%
100%

respostes
6
6
2
2
5
3
1
1
1
1
1
29

percentatge
20,7%
20,7%
6,9%
6,9%
17,2%
10,3%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
100%

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça aproximada (carrer i número
de carrer) on et vas dirigir?
Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Text
Parc diputacio
C/Algemesi N39
Muntanya
Carrer caligraf Palafox 5
Mestre Enric Garcés 19
Calvo acacio
Calvo Acacio
Avinguda Cooperativa Agricola Verge de l'Oreto, 22,
General Albert, 7
Carrer major(consum)
plaça
Mestre Enric Garcés 19
Muntanya
Avenida comte Serrallo
Picina coberta
picasso, 16
Mestre Serrano
Av cooperativa 1
Les Comes
carrer major

A quin hora vas eixir per a anar al motiu citat? (00:00)
29 respostes

Quant de temps, en minuts, vas tardar per anar de ta casa o altre lloc d'origen al
lloc de destinació pel motiu citat?
1 minut
2 minuts
3 minuts
4 minuts
5 minuts
6 minuts
7 minuts
8 minuts
9 minuts
10 minuts
12 minuts
15 minuts
20 minuts
25 minuts
30 minuts
40 minuts
45 minuts
50 minuts
60 minuts
80 minuts
Total

respostes
1
1
2
10
2
1
4
4
1
1
1
1
29

percentatge
3,45%%
3,45%
6,70%
34,50%
6,70%
3,45%
13,80%
13,80%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
100%

Quin o quins mitjans de transport vas fer emprar en aquest desplaçament?
A peu
Bicicleta
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
Renfe rodalies
Tren regional / llarg recorregut
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Moto com a acompanyant
Furgoneta / camió
Cadira de rodes, scooter o vehicles per a persones amb
dificultats de mobilitat
Patinet, segway o altres gyns
Total

respostes
31
2
18
1
-

percentatge
9%
6,9%
62,1%
3,4%
-

1
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3,4%
100%

Si el mitjà de transport emprat és autobús interurbà o metro, quin títol de
viatge (tipus de bitllet) vas utilitzar?
Bitllet senzill
Bitllet anada i tornada
Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Altres títols integrats
Altres títols d’un operador
Total

respostes
0

percentatge
100%

Quantes persones hi viatjaven incloent-te a tu, en cas d'haver utilitzat el cotxe o
la moto com a conductor/a?
1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
Total

respostes
11
4
1
16

percentatge
68,8%
25%
6,3%
100%

On vas aparcar el cotxe o la moto, en cas d'haver utilitzat el cotxe o la moto com
a conductor/a?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
12

percentatge
66,7%

-

-

-

-

1

5,6%

3
2
1
18

16,7%
11,1%
3,3%
100%

Si vas aparcar el cotxe o la moto a l'Alcúdia al carrer, en cas d'haver-los utilitzat
com a conductor/a, en quin carrer?
Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Text
Mestre Enric Garcés 19
Germanies
Avinguda Cooperativa Agrícola Verge de l'Oreto
Verge dels Dolors
Mestre Enric Garcés 19
Avenida comte serrallo
Picina coberta
picasso, 16
Av cooperativa

On vas aparcar la bicicleta, en cas d'haver-la utilitzat?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Total

respostes
1
1
-

percentatge
33,3%
33,3%
-

1
3

33,3%
100%

Amb quina freqüència realitzes aquest desplaçament?
respostes
10
6
7
2
4
58

Diàriament
Només els dies laborables
Dues o tres vegades per setmana
Una vegada a la setmana
Esporàdicament
Total

percentatge
34,5%
20,7%
24,1%
6,9%
13,8%
100%

SECCIÓ 19. ENTRE DESPLAÇAMENT 3 I 4
Vas realitzar altre desplaçament que tinguera com a lloc d'origen el lloc de
destinació del darrer desplaçament descrit?
Sí
No
Total

respostes
16
13
29

percentatge
55,2%
44,8%
100%

SECCIÓ 20. DESPLAÇAMENT 4
Quin va ser el motiu d'aquest desplaçament?
Tornada a domicili
Tornada a hotel / casa d’altres
Anar a la feina
Anar al lloc d’estudis
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge, centre de salut, hospital
Visita amic / familiar
Acompanyar / recollir / buscar altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Esmorzar, menjar, sopar, bars, restaurants (no d’oci)
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d’oci
Sense destinació fixa, passejar
Tenir cura d’altres persones (gent garn, infants, etc.)
Tornada a segona residència
Total

respostes
11
1
1
1
1
1
16

percentatge
68,8%
6,3%
6,3%
6,3%
6,3%
6,3%
100%

En quin municipi es troba el lloc on et vas dirigir? *
L’Alcúdia
València
Total

respostes
15
1
16

percentatge
93,8%
6,3%
100%

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça aproximada (carrer i número
de carrer) on et vas dirigir?
Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Text
C/ Blasco Ibáñez
Rector Cura
Pintor Vergara
Ovidi Montllor, 13
Carretera de Carlet
Sant Vicent, 27
Dosde Maig, 33
San Francesc
Doctor Ferran
Antonio Almela, 42
Casa de la Cultura
Sant Andreu, 7
Safor

A quin hora vas eixir per a anar al motiu citat? (00:00)
16 respostes

Quant de temps, en minuts, vas tardar per anar de ta casa o altre lloc d'origen al
lloc de destinació pel motiu citat?
1 minut
2 minuts
3 minuts
4 minuts
5 minuts
6 minuts
7 minuts
8 minuts
9 minuts
10 minuts
12 minuts
15 minuts
20 minuts
25 minuts
30 minuts
40 minuts
45 minuts
50 minuts
60 minuts
80 minuts
Total

respostes
2
1
6
2
1
1
1
1
1
16

percentatge
12,50%
6,25%
37,5%
12,50%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
100%

Quin o quins mitjans de transport vas fer emprar en aquest desplaçament?
A peu
Bicicleta
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
Renfe rodalies
Tren regional / llarg recorregut
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Moto com a acompanyant
Furgoneta / camió
Cadira de rodes, scooter o vehicles per a persones amb
dificultats de mobilitat
Patinet, segway o altres gyns
Total

respostes
5
2
9
1
-

percentatge
31,3%
12,5%
56,3%
6,3%
-
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100%

Si el mitjà de transport emprat és autobús interurbà o metro, quin títol de
viatge (tipus de bitllet) vas utilitzar?
Bitllet senzill
Bitllet anada i tornada
Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Altres títols integrats
Altres títols d’un operador
Total

respostes
0

percentatge
100%

Quantes persones hi viatjaven incloent-te a tu, en cas d'haver utilitzat el cotxe o
la moto com a conductor/a?
respostes
4
3
7

1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
Total

percentatge
57,1%
42,9%
100%

On vas aparcar el cotxe o la moto, en cas d'haver utilitzat el cotxe o la moto com
a conductor/a?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
3

percentatge
42,9%

-

-

1

14,3%

-

-

3
7

42,9%
100%

Si vas aparcar el cotxe o la moto a l'Alcúdia al carrer, en cas d'haver-los utilitzat
com a conductor/a, en quin carrer?
Resposta
1
2
3
4
5
6

Text
C/ Blasco Ibáñez
Pintor Vergara
Sant Vicent
Verge dels Dolors
Antonio Almela, 42
Sant Andre, 7

On vas aparcar la bicicleta, en cas d'haver-la utilitzat?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Total

respostes
-

percentatge
-

2
1
3

66,7%
33,3%
100%

Amb quina freqüència realitzes aquest desplaçament?
respostes
5
2
3
2
4
58

Diàriament
Només els dies laborables
Dues o tres vegades per setmana
Una vegada a la setmana
Esporàdicament
Total

percentatge
31,3%
12,5%
18,8%
12,5%
25%
100%

SECCIÓ 21. ENTRE DESPLAÇAMENT 4 I 5
Vas realitzar altre desplaçament que tinguera com a lloc d'origen el lloc de
destinació del darrer desplaçament descrit?
Sí
No
Total

respostes
5
11
16

percentatge
31,5%
68,8%
100%

SECCIÓ 22. DESPLAÇAMENT 5
Quin va ser el motiu d'aquest desplaçament?
Tornada a domicili
Tornada a hotel / casa d’altres
Anar a la feina
Anar al lloc d’estudis
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge, centre de salut, hospital
Visita amic / familiar
Acompanyar / recollir / buscar altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Esmorzar, menjar, sopar, bars, restaurants (no d’oci)
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d’oci
Sense destinació fixa, passejar
Tenir cura d’altres persones (gent garn, infants, etc.)
Tornada a segona residència
Total

respostes
1
1
1
1
1
16

percentatge
20%
20%
20%
20%
20%
100%

En quin municipi es troba el lloc on et vas dirigir? *
L’Alcúdia

respostes
5

percentatge
100%

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça aproximada (carrer i número
de carrer) on et vas dirigir?
Resposta
1
2
3
4
5

Text
Plaça Tirant lo Blanch
Tribunal de les aigües
Dr Gómez Ferrer
Ovidi Montllor, 13
El riu

A quin hora vas eixir per a anar al motiu citat? (00:00)
5 respostes

Quant de temps, en minuts, vas tardar per anar de ta casa o altre lloc d'origen al
lloc de destinació pel motiu citat?
1 minut
2 minuts
3 minuts
4 minuts
5 minuts
6 minuts
7 minuts
8 minuts
9 minuts
10 minuts
12 minuts
15 minuts
20 minuts
25 minuts
30 minuts
40 minuts
45 minuts
50 minuts
60 minuts
80 minuts
Total

respostes
3
1
1
5

percentatge
60%
20%
20%
100%

Quin o quins mitjans de transport vas fer emprar en aquest desplaçament?
A peu
Bicicleta
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
Renfe rodalies
Tren regional / llarg recorregut
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Moto com a acompanyant
Furgoneta / camió
Cadira de rodes, scooter o vehicles per a persones amb
dificultats de mobilitat
Patinet, segway o altres gyns
Total

respostes
1
3
1
-

percentatge
20%
60%
20%
-
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100%

Si el mitjà de transport emprat és autobús interurbà o metro, quin títol de
viatge (tipus de bitllet) vas utilitzar?
Bitllet senzill
Bitllet anada i tornada
Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Altres títols integrats
Altres títols d’un operador
Total

respostes
0

percentatge
100%

Quantes persones hi viatjaven incloent-te a tu, en cas d'haver utilitzat el cotxe o
la moto com a conductor/a?
respostes
2
1
3

1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
Total

percentatge
66,7%
33,3%
100%

On vas aparcar el cotxe o la moto, en cas d'haver utilitzat el cotxe o la moto com
a conductor/a?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
2

percentatge
66,7%

1

33,3%

-

-

-

-

3

100%

Si vas aparcar el cotxe o la moto a l'Alcúdia al carrer, en cas d'haver-los utilitzat
com a conductor/a, en quin carrer?
Resposta
1
2
3

Text
Tribunal de les aigües
Dr Gómez Ferrer
Conde del Serrallo

On vas aparcar la bicicleta, en cas d'haver-la utilitzat?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Total

respostes
-

percentatge
-

0

100%

Amb quina freqüència realitzes aquest desplaçament?
respostes
1
1
3
5

Diàriament
Només els dies laborables
Dues o tres vegades per setmana
Una vegada a la setmana
Esporàdicament
Total

percentatge
20%
20%
60%
100%

SECCIÓ 22. ENTRE DESPLAÇAMENT 5 I 6
Vas realitzar altre desplaçament que tinguera com a lloc d'origen el lloc de
destinació del darrer desplaçament descrit?
Sí
No
Total

respostes
3
2
5

percentatge
60%
40%
100%

SECCIÓ 23. DESPLAÇAMENT 6
Quin va ser el motiu d'aquest desplaçament?
Tornada a domicili
Tornada a hotel / casa d’altres
Anar a la feina
Anar al lloc d’estudis
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge, centre de salut, hospital
Visita amic / familiar
Acompanyar / recollir / buscar altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Esmorzar, menjar, sopar, bars, restaurants (no d’oci)
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d’oci
Sense destinació fixa, passejar
Tenir cura d’altres persones (gent garn, infants, etc.)
Tornada a segona residència
Total

respostes
2
1
3

percentatge
66,7%
33,3%
100%

En quin municipi es troba el lloc on et vas dirigir? *
L’Alcúdia

respostes
3

percentatge
100%

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça aproximada (carrer i número
de carrer) on et vas dirigir?
Resposta
1
2
3

Text
General Albert, 7
Dos de maig, 28
Heretats

A quin hora vas eixir per a anar al motiu citat? (00:00)
3 respostes

Quant de temps, en minuts, vas tardar per anar de ta casa o altre lloc d'origen al
lloc de destinació pel motiu citat?
1 minut
2 minuts
3 minuts
4 minuts
5 minuts
6 minuts
7 minuts
8 minuts
9 minuts
10 minuts
12 minuts
15 minuts
20 minuts
25 minuts
30 minuts
40 minuts
45 minuts
50 minuts
60 minuts
80 minuts
Total

respostes
1
1
1
3

percentatge
33,3%
33,3%
33,3%
100%

Quin o quins mitjans de transport vas fer emprar en aquest desplaçament?
A peu
Bicicleta
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
Renfe rodalies
Tren regional / llarg recorregut
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Moto com a acompanyant
Furgoneta / camió
Cadira de rodes, scooter o vehicles per a persones amb
dificultats de mobilitat
Patinet, segway o altres gyns
Total

respostes
1
2
-

percentatge
33,3%
66,7%
-
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100%

Si el mitjà de transport emprat és autobús interurbà o metro, quin títol de
viatge (tipus de bitllet) vas utilitzar?
Bitllet senzill
Bitllet anada i tornada
Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Altres títols integrats
Altres títols d’un operador
Total

respostes
0

percentatge
100%

Quantes persones hi viatjaven incloent-te a tu, en cas d'haver utilitzat el cotxe o
la moto com a conductor/a?
1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
Total

respostes
1
1
2

percentatge
50%
50%
100%

On vas aparcar el cotxe o la moto, en cas d'haver utilitzat el cotxe o la moto com
a conductor/a?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
1

percentatge
50%

-

-

-

-

-

-

1
2

50%
100%

Si vas aparcar el cotxe o la moto a l'Alcúdia al carrer, en cas d'haver-los utilitzat
com a conductor/a, en quin carrer?
Resposta
1

Text
Heretats

On vas aparcar la bicicleta, en cas d'haver-la utilitzat?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Total

respostes
-

percentatge
-

0

100%

Amb quina freqüència realitzes aquest desplaçament?
Diàriament
Només els dies laborables
Dues o tres vegades per setmana
Una vegada a la setmana
Esporàdicament
Total

respostes
1
1
1
3

percentatge
33,3%
33,3%
33,3%
100%

SECCIÓ 24. DESPLAÇAMENT 7
Quin va ser el motiu d'aquest desplaçament?
Tornada a domicili
Tornada a hotel / casa d’altres
Anar a la feina
Anar al lloc d’estudis
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge, centre de salut, hospital
Visita amic / familiar
Acompanyar / recollir / buscar altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Esmorzar, menjar, sopar, bars, restaurants (no d’oci)
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d’oci
Sense destinació fixa, passejar
Tenir cura d’altres persones (gent garn, infants, etc.)
Tornada a segona residència
Total

respostes
1
1

percentatge
100%
100%

En quin municipi es troba el lloc on et vas dirigir? *
L’Alcúdia

respostes
1

percentatge
100%

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça aproximada (carrer i número
de carrer) on et vas dirigir?
Resposta
1

Text
1 de maig

A quin hora vas eixir per a anar al motiu citat? (00:00)
1 resposta

Quant de temps, en minuts, vas tardar per anar de ta casa o altre lloc d'origen al
lloc de destinació pel motiu citat?
1 minut
2 minuts
3 minuts
4 minuts
5 minuts
6 minuts
7 minuts
8 minuts
9 minuts
10 minuts
12 minuts
15 minuts
20 minuts
25 minuts
30 minuts
40 minuts
45 minuts
50 minuts
60 minuts
80 minuts
Total

respostes
1
1

percentatge
100%
100%

Quin o quins mitjans de transport vas fer emprar en aquest desplaçament?
A peu
Bicicleta
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
Renfe rodalies
Tren regional / llarg recorregut
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Moto com a acompanyant
Furgoneta / camió
Cadira de rodes, scooter o vehicles per a persones amb
dificultats de mobilitat
Patinet, segway o altres gyns
Total

respostes
1
-

percentatge
100%
-
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100%

Si el mitjà de transport emprat és autobús interurbà o metro, quin títol de
viatge (tipus de bitllet) vas utilitzar?
Bitllet senzill
Bitllet anada i tornada
Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Altres títols integrats
Altres títols d’un operador
Total

respostes
0

percentatge
100%

Quantes persones hi viatjaven incloent-te a tu, en cas d'haver utilitzat el cotxe o
la moto com a conductor/a?
1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
Total

respostes
1
1

percentatge
100%
100%

On vas aparcar el cotxe o la moto, en cas d'haver utilitzat el cotxe o la moto com
a conductor/a?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
-

percentatge
-

-

-

-

-

1

100%

2

100%

Si vas aparcar el cotxe o la moto a l'Alcúdia al carrer, en cas d'haver-los utilitzat
com a conductor/a, en quin carrer?
Resposta
-

Text
-

On vas aparcar la bicicleta, en cas d'haver-la utilitzat?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Total

respostes
-

percentatge
-

0

100%

Amb quina freqüència realitzes aquest desplaçament?
respostes
1
1

Diàriament
Només els dies laborables
Dues o tres vegades per setmana
Una vegada a la setmana
Esporàdicament
Total

percentatge
100%
100%

SECCIÓ 25. ENTRE DESPLAÇAMENT 7 I 8
Vas realitzar altre desplaçament que tinguera com a lloc d'origen el lloc de
destinació del darrer desplaçament descrit?
Sí
No
Total

respostes
1
0
1

percentatge
100%
0%
100%

SECCIÓ 26. DESPLAÇAMENT 8
Quin va ser el motiu d'aquest desplaçament?
Tornada a domicili
Tornada a hotel / casa d’altres
Anar a la feina
Anar al lloc d’estudis
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge, centre de salut, hospital
Visita amic / familiar
Acompanyar / recollir / buscar altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Esmorzar, menjar, sopar, bars, restaurants (no d’oci)
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d’oci
Sense destinació fixa, passejar
Tenir cura d’altres persones (gent garn, infants, etc.)
Tornada a segona residència
Total

respostes
1
1

percentatge
100%
100%

En quin municipi es troba el lloc on et vas dirigir? *
L’Alcúdia

respostes
1

percentatge
100%

Si és en el municipi de l'Alcúdia, quina és l'adreça aproximada (carrer i número
de carrer) on et vas dirigir?
Resposta
1

Text
Dos de maig, 33

A quin hora vas eixir per a anar al motiu citat? (00:00)
1 resposta

Quant de temps, en minuts, vas tardar per anar de ta casa o altre lloc d'origen al
lloc de destinació pel motiu citat?
1 minut
2 minuts
3 minuts
4 minuts
5 minuts
6 minuts
7 minuts
8 minuts
9 minuts
10 minuts
12 minuts
15 minuts
20 minuts
25 minuts
30 minuts
40 minuts
45 minuts
50 minuts
60 minuts
80 minuts
Total

respostes
1
1

percentatge
100%
100%

Quin o quins mitjans de transport vas fer emprar en aquest desplaçament?
A peu
Bicicleta
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
Renfe rodalies
Tren regional / llarg recorregut
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Moto com a acompanyant
Furgoneta / camió
Cadira de rodes, scooter o vehicles per a persones amb
dificultats de mobilitat
Patinet, segway o altres gyns
Total

respostes
1
-

percentatge
100%
-
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100%

Si el mitjà de transport emprat és autobús interurbà o metro, quin títol de
viatge (tipus de bitllet) vas utilitzar?
Bitllet senzill
Bitllet anada i tornada
Targeta TuiN
Bonobús
Bonometre
Gent major
Mobilitat mensual
Mobilitat anual
Abonament Transbord
AT Abonament Transport
AT Abonament Transport Jove
Altres títols integrats
Altres títols d’un operador
Total

respostes
0

percentatge
100%

Quantes persones hi viatjaven incloent-te a tu, en cas d'haver utilitzat el cotxe o
la moto com a conductor/a?
1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
Total

respostes
1
1

percentatge
100%
100%

On vas aparcar el cotxe o la moto, en cas d'haver utilitzat el cotxe o la moto com
a conductor/a?
Al carrer sense pagar o lliure (en plaça indicada, sobre la
vorera, en doble fila; també zona de residents, càrrega i
descàrrega gratuïta per l'hora, i inclòs descampat)
Al carrer pagant (zona blava, verda, altres colors)
Aparcament d'intercanvi sense pagar (en una estació de
metro, de tren, etc.)
Aparcament d'intercanvi pagant (en una estació de metro, de
tren, etc.)
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
Aparcament en propietat, lloguer, concessió
Aparcament de pagament (per hores, minuts) fora de calçada
No aparque, només pare un moment
Total

respostes
1

percentatge
100%

-

-

-

-

-

-

2

100%

Si vas aparcar el cotxe o la moto a l'Alcúdia al carrer, en cas d'haver-los utilitzat
com a conductor/a, en quin carrer?
Resposta
1

Text
La recta

On vas aparcar la bicicleta, en cas d'haver-la utilitzat?
Al carrer en aparcament de bicicletes
Al carrer en mobiliari urbà, arbrat, etc.
Aparcament reservat en destinació al carrer o no (per a
empleats, per a clients, etc.)
A casa en el garatge
A casa en el traster, en la cambra, etc.
A casa al portal, a l'entrada, etc.
A casa al balcó
A casa al pati, jardí, etc.
Total

respostes
-

percentatge
-

0

100%

Amb quina freqüència realitzes aquest desplaçament?
respostes
1
1

Diàriament
Només els dies laborables
Dues o tres vegades per setmana
Una vegada a la setmana
Esporàdicament
Total

percentatge
100%
100%

SECCIÓ 27. ENTRE DESPLAÇAMENT 7 I 8
Vas realitzar altre desplaçament que tinguera com a lloc d'origen el lloc de
destinació del darrer desplaçament descrit?
Sí
No
Total

respostes
0
1
1

percentatge
0
100%
100%

----------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓ 37. ÚS DE MITJANS DE TRANSPORT
Avalua l'ús que fas dels diferents mitjans de transport a l'Alcúdia *
Mai / Quasi
mai
-

A vegades

Sovint

16

Anar amb
bicicleta
Anar en
cotxe com a
conductor
Anar en
cotxe com a
acompanyant
Anar en moto

51

Anar en
autobús
interurbà
(L'Alcúdia València)
Anar en
autobús
interurbà
(L'Alcúdia Hospital
d'Alzira)
Anar en
metro

Anar a peu

Sempre

45

Quasi
sempre
23

24

18

6

-

19

24

37

11

8

36

46

11

1

5

86

9

3

1

-

84

13

2

-

-

85

12

1

-

1

57

34

5

1

2

15

Avalua el grau de satisfacció dels mitjans que utilitzes (a vegades, sovint, quasi
sempre, sempre) en una escala de 0 (nul·la satisfacció) a 10 (plena satisfacció) *
0
3
18

1
4
10

2
21
5

3
1
4

4
2
3

5
1
5

6
4
6

7
6
7

8
16
11

9
5
3

10
36
18

Anar en cotxe
com a
conductor

11

9

19

1

2

11

10

10

11

4

7

Anar en cotxe
com a
acompanyant

11

12

15

5

3

8

8

10

9

2

7

Anar en moto

49

4

7

-

1

3

1

3

2

-

4

Anar en
autobús
interurbà
(L'Alcúdia València)
Anar en
autobús
interurbà
(L'Alcúdia Hospital
d'Alzira)
Anar en metro

43

7

5

6

-

5

1

3

3

-

1

43

7

5

2

1

5

2

2

-

4

-

32

10

4

4

6

1

6

9

3

2

6

Anar a peu
Anar amb
bicicleta

SECCIÓ 38. MOTIUS D'ÚS I NO ÚS DELS MITJANS DE TRANSPORT
Quan vas a peu per a desplaçar-te per quin motiu ho fas i no un mitjà de
transport privat motoritzat? (selecciona els 3 que consideres més importants)
És més barat que el cotxe, moto, etc.
És més ràpid que el cotxe, moto, etc.
És més ecològic, sostenible que el cotxe moto, etc.
És més saludable que el cotxe, moto, etc.
No dispose de cotxe, moto, etc.
No tinc permís de conduir
És díficil aparcar allà on vaig
Vaig a peu perquè no tinc altre remei
Vaig a peu perquè tinc més llibertat
Vaig més tranquil/a
Tinc menor risc d'accidents
Manca d'oferta/Oferta inadequada de transport públic
Preferisc desplaçar-me a peu que el transport privat
motoritzat
És més còmode
Altres: Soc epiléptica
Altres: El lloc a on vaig esta prop
Altres: Tinc una bebe
Altres: Vaig a llocs propets
Altres: Anar a peu em fa sentir bé
Total

respostes
21
15
58
68
6
3
29
4
17
25
2
16

percentatge
21,2%
15,22%
58,6%
68,7%
6,1%
3%
29,3%
4%
17,2%
25,3%
2%
16,2%

13
1
1
1
1
1
99/282

13,1%
1%
1%
1%
1%
1%
-

Quan utilitzes la bicicleta per a desplaçar-te per quin motiu la fas servir i no un
mitjà de transport privat motoritzat? (selecciona els 3 que consideres més
importants)
És més barat que el cotxe, moto, etc.
És més ràpid que el cotxe, moto, etc.
És més ecològic, sostenible que el cotxe moto, etc.
És més saludable que el cotxe, moto, etc.
No tinc permís de conduir
És difícil aparcar allà on vaig
Vaig amb bicicleta perquè no tinc altre remei
Vaig amb bicicleta perquè tinc més llibertat
Vaig més tranquil/a
Tinc menor risc d'accidents
Manca d'oferta/Oferta inadequada de transport públic
Preferisc desplaçar-me amb bicicleta que el transport privat
motoritzat
És més còmode
Altres: No tinc bici
Altres: Epiléptica
Altres: No tinc bicicleta
Altres: Fer esport
Altres: esplai
Total

respostes
16
15
37
38
5
11
3
14
9
2
1

percentatge
24,6%
23,1%
56,9%
58,5%
7,7%
16,9%
4,6%
21,5%
13,8%
3,1%
1,5%

13
1
1
1
1
1
65/169

20%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
-

Quan utilitzes el transport públic per a desplaçar-te per quin motiu el fas servir i
no un mitjà de transport privat motoritzat? (selecciona els 3 que consideres més
importants)
És més barat que el cotxe, moto, etc.
És més ràpid que el cotxe, moto, etc.
No dispose de cotxe, moto, etc.
No tinc permís de conduir
És díficil aparcar allà on vaig
Vaig amb transport públic perquè no tinc altre remei
Vaig més tranquil/a
Tinc menor risc d'accidents
Preferisc el transport públic al transport privat motoritzat
És més còmode
Per consciència ambiental / No contaminar o contaminar
menys
Altres: Puc llegir
Altres: No tinc
Altres: Dificultat aparcament
Altres: Epiléptica
Altres: No utiliçe el transport public
Altres: No tinc altre remei
Total

respostes
21
7
8
7
42
10
26
9
9
11
30

percentatge
28,4%
9,5%
10,8%
9,5%
56,8%
13,5%
35,1%
12,2%
12,2%
14,9%
40,5%

1
1
1
1
1
1
74/186

1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
-

Quan utilitzes el cotxe o moto per a desplaçar-te per quin motiu el fas servir i no
un mitjà de transport privat motoritzat? (selecciona els 3 que consideres més
importants)
És més ràpid que anar a peu o en bicicleta
És fàcil aparcar allà on vaig
És més còmode
Vaig en cotxe, moto, etc. perquè tinc més llibertat
Vaig en cotxe, moto, etc. perquè no tinc altre remei
Faig moltes gestions / Acompanye gent
Manca d'oferta / Oferta inadequada de transport públic
Perquè em porten
Preferisc el transport privat motoritzat a desplaçar-me a peu
o amb bicicleta
Altres: perquè és més ràpid que el transport públic
Altres: Necesitat de transportar més persones
Altres: No tinc
Altres: perquè he de carregar pes
Altres: tarde massa amb transport públic
Altres: per carregar la compra setmanal
Altres: perquè a l’hivern fa fred
Total

respostes
47
12
23
17
21
25
26
11
2

percentatge
57,3%
14,6%
28%
20,7%
25,6
30,5
31,7
13,4
2,4%

1
1
1
1
1
1
1
82/191

1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
-

SECCIÓ 39. IMATGE I PAPER DE L'ADMINISTRACIÓ 1
Estàs d'acord amb què l'Ajuntament de l'Alcúdia ha de fomentar els
desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb tranport públic amb aquest pla amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar de les veïnes i veïns de
l'Alcúdia? *
Molt d'acord
Parcialment d'acord
Ni en acord ni en desacord
Parcialment en desacord
Molt en desacord
Total

respostes
75
11
5
2
6
99

percentatge
75,8%
11,1%
5,1%
2%
6,1%
100%

SECCIÓ 40. IMATGE I PAPER DE L'ADMINISTRACIÓ 2
Quines millores creus que hauria d'engegar l'Ajuntament de l'Alcúdia per a
impulsar la mobilitat sostenible al municipi? (selecciona les 5 que consideres més
importants)*
Crear itineraris segurs i amables (mobiliari, arbrat, etc.)
per als vianants i els ciclistes que connecte les distintes
zones del poble entre si, i amb l’estació de metro i els
equipaments públics
Ampliar les voreres o als carrers on no es puga crear
plataformes úniques
Millorar el disseny de l’espai públic d’accés als serveis i
equipaments
Definir una àrea de preferència per a vianants al casc
antic
Augmentar la seguretat vial amb la pacificació del
trànsit
Millorar l’ordenació del trànsit motoritzat, evitant el
trànsit de pas pel casc antic i per les diferents zones
residencials
Donar alternatives a l'aparcament al casc antic
Ampliar la xarxa de vies ciclistes
Construir l'anell ciclista perimetral
Ampliar la xarxa d'aparcaments de bicicletes
Protegir els encreuaments per als vianants i ciclistes
Millorar l'oferta de transport públic
Millorar la regulació de les zones de càrrega i descàrrega
Impulsar campanyes de promoció de la mobilitat
sostenible
Adequar les ordenances municipals als objectius de la
mobilitat sostenible
Altres: Crear una xarxa de transport compartit
Altres: Els vianants de TOT EL POBLE
Altres: Millorar les voreres del casc antic
Altres: Fer que puga triar el desplaçament
Altres: Regular el soroll de les motos
Altres: Contar amb la opinió dels veïns
Altres: Millorar el servei d’autobús i metro
Total

respostes
53

percentatge
58,2%

27

29,7%

21

23,1%

31

34,1%

34

37,4%

35

38,5%

23
16
18
23
22
30
3
22

25,3%
17,6%
19,8%
25,3%
17,6%
33%
3,3%
24,2%

15

16,5%

1
1
1
1
1
1
1
91/380

1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
-

SECCIÓ 41. VALORACIÓ I AGRAÏMENTS
Moltes gràcies per haver participat en el Qüestionari de mobilitat del Pla de
Mobilitat de l'Alcúdia. La vostra aportació és molt necessària!
Com valores el qüestionari que acabes d'emplenar? *
Molt bé
Bé
Ni bé ni malament
Malament
Molt malament
Total

respostes
43
37
16
3
99

percentatge
43,4%
37,4%
16,2%
3%
100%

Vols afegir algun comentari final a la consulta?
Resposta
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13
14

Text
Pense que amb menys cotxes circulant pel poble guanyem tots i anime a fer
propostes valentes.
L'aposta per la mobilitat sosteninle en l'Alcudia es un gran encert, sera milt
agradable i ojala pase i siga aixi, q peatonalitzen tots el casc antic
Ojala peatonalitzarwn tot el casc antinc per poder anar a peu en bicicleta o en
patinet amb mes seguritat i poder jugar mes tranquils
Trobe encertat peatonalitzar el casc antic per a fomentar que la gent vaja a peu i
disfrute del seu voltant. Sería bonic tindre un casc antic ple de comerços (com un
xicotet centre comercial obert) i que els veïns gaudiren tant de les compres fetes
en aquest, com del encant que ens oferix el casc antic del poble.
Molt bona l'aposta de l'ajuntament de peatonalitzar el casc antic i que la gent del
poble puga tindre mes qualitat de vida
Molt de pla de mobilitzacio pero poc util. Tots els canvis son a pitjor. Els q vivim al
centre del poble fem cada vegada mes kilometres per anar al mateix lloc. Deurien
consultar al carrer abans de qualsevol modificacio. Deurien revisar l aparcament
de la plaça Cervantes: arbres q alcen aceres, pagar un vado sense necessitat, mal
aparcamient de cotxes q dificulten l eixida de casa i vorere que tenen un estat per
a plorar
El idioma, no pasa nada por facilitar la elección de idioma castellano-valenciano.
Sort
Heu vec molt be si se solventa , si queda en un caixo com molts problemes del
poble ..regular..pero de moment molt be.Tot lo que siga per a be per a TOT el meu
poble..fenomenal.
Hi ha preguntes que no estan adaptades a la singularidad del poble.
Sería interessant regular els aparcaments no només al casc antic, hi ha altres
zones del poble amb problemes per als residents com carrers propers a la casa de
la música i paral•lels a la avenida antonio almela. El problema de l avenida dels
escrements de pardals als cotxes fa que els que viuen a carrers propers tinguen
problemes d aparcament.
Mássa llarg
El tràfic en l. Alcúdia és caotic en part per culpa d l. Ajuntament i en part per la
mentalitat dels veïns joves i majors q tenen escas respecte a les normes i fan el q
els dona la gana respecte el tràfic.
Una mica llarg

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26

27
28
29
30
31
32

Aminorar el soroll del trànsit també forma part de la sostenibilitat. Pacificar el
trànsit en tot el poble no només al centre.
Molt llarg d'omplir.
Espere que valga per a fer el poble i els mitjos publics accesibles per a tots
Hi han zonnes del poble on es imposible dormir pel soroll
a la zona del centre de l'alcúdia les persones que tenen la mobilitat reduida ho
tenen mal per a poder fer les seues gestions. reducció dels pocs llocs per aparcar, i
s'ha reduit el aparcament de minusvalits.
Excesivament llarg i demana massa detalls
El meu carrer esta ple de coxes de un taller caldesti y 6 contenidor de fem es una
poca vergoña que no se done una solució ,,parle del carre CARDENAL CISNEROS,,el
descampat ple de herves y bruticia del contenidors de fem
Crec q el pla d movilitat s'han centrat sols en llimitar el estacionament en el centre
del poble carreganse aixi els comerços, açò duria ser sols els caps de setmana.
Deurien de fomentarlo d'altra manera com per ejemple habilitar mes carrils per a
les bicletes, parades d estacionament limitat al centre,
En El casco antiguo tenemos que bordear todo el pueblo para entrar y salir a casa
ya que están todas las calles prohibidas por lo menos para salidas del pueblo. Se
debería ver otras soluciones. Gracias
Un poc lioset
Algunes preguntes m'han semblat un tant difícils d'entendre, pense que el text
hauria de ser menys complex ja que busca la participació de tot tipus de persones.
D'altra banda, seria interessant incloure l'opció que indica el percentatge de
formulari per contestar, ja que és un formulari prou llarg i dóna un poc d'ansietat
no saber si queda molt o poc (aquest fet sol derivar en que el participant abandone
el formulari abans de finalitzar-lo).
Es podria fer finalment el carril bici que és va dir fa uns anys a la carretera que va
desde la gasolinera fins l'institut i que mai es va fer. Al mateix temps, es podria
connectar Guadassuar i l'Alcúdia mitjançant un carril bici. Crec que connectar els
pobles és ara mateix una prioritat.
no
Un poc complex i llarg, el qual dificulta que moltes persones, sobretot les majors, el
puguen fer
Hem pareix d'alló mes correcte que feu aquest cüestionari. Pero pense que també
podrieu ocupar 1/4 part d'aquest temps en realitzacio d'activitats i cursos per a les
persones del poble.
Massa extens per a la repercussió que va a tenir així com alguna pregunta
incoherent com: On aparques el cotxe quan l'utilitzes. Si l'utilitze no el puc aparcar
perquè estic utilitzant-lo.
Casc urbà peanolització ja
qüestionari interminable.

Si vols estar assabentat del procés d'elaboració del pla, deixa'ns el teu correu
electrònic. No l'utilitzarem per a res més que això, i tampoc no el passarem a
tercers.
Vos convidem a fer-ne difusió i a animar a altres veïnes i veïns a participar! Reenvia
aquest qüestionari a totes les persones que vullgues que l'emplenen.

Annex 2: Fitxes de les accions

ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.1

PLA DIRECTOR DE LA XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA

Objectius relacionats
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 011
Justificació
Aquesta és una xarxa d’itineraris que la ciutadania realitza de manera quotidiana, tant per anar a
la feina, estudiar, comprar, anar al metge, acompanyar a infants, és a dir, una xarxa que tracta
d’acollir els principals desplaçaments que són necessaris per al manteniment de la vida laboral,
familiar, privada i comunitària, allò que anomenem mobilitat quotidiana.
Implica la creació d’itineraris per a prioritzar la mobilitat a peu, tot i que aquesta circule en
convivència amb altres modes, i que connecte espais d’ús quotidià: equipaments, serveis, espais
comercials, espais verds, parcs i places, rutes comercials, etc.
La xarxa de carrers ha estat escollida d’acord als itineraris que connecten equipaments i espais
d’estada més importants, i aquells carrers més utilitzats, més agradables i amb més vitalitat.
Descripció de l’acció
Es proposa un pla director de la Xarxa d’itineraris quotidians que definisca els carrers que la
conformen i les característiques que han de complir. A més, cal que es definisca una jerarquia, de
manera que s’identifiquen itineraris més importants i altres secundaris, i llavors, poder prioritzar
les intervencions.
Aquest pla ha de contemplar la revisió dels disseny de cada carrer que inclou, de manera que no hi
haja cap itinerari amb amples que no complisquen la normativa vigent en matèria d’accessibilitat,
per tal de garantir la seua utilització autònoma i còmoda per les persones amb diversitat
funcional i que permeta que dues persones caminen juntes o es creuen.
També ha de revisar els carrils i sentits de circulació, per tal de reduir trànsit en aquests itineraris
i fer-los més segurs, així com altres mesures de pacificació del trànsit.
L’aparcament, podrà coexistir, quan quede espai disponible després d’ampliar voreres i col·locar
arbrat.
Els itineraris d’aquesta xarxa estaran equipats amb mobiliari que done suport als vianants
(principalment bancs i fonts) i, en la mesura que l’ample del carrer i vorera ho permeta, tindran
arbrat.
Criteris:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Els carrers de menys de 8 metres hauran de ser de plataforma única
Els carrers de 8 o més metres, poden diferenciar vorera i calçada, si es considera convenient,
però hauran d’adaptar-se a la resta de criteris
L’ample mínim de les voreres ha de respondre al nivell adaptat de la normativa vigent en
matèria d’accessibilitat
La col·locació d’arbrat es pot donar en voreres que tinguen al menys 3m d’ample. Sempre que
siga possible es dotarà d’arbrat el carrer, per a aconseguir major confort ambiental i qualitat
estètica
El carril de circulació de vehicles motoritzats no ha de ser major de 3m
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⋅
⋅

⋅
⋅

Els carrers han de tenir un sol sentit de circulació, i un sol carril, a excepció de les avingudes
L’espai destinat a aparcament serà en cordó i no superarà els 2m d’amplada. L’aparcament en
bateria o semi-bateria no és l’adequat en aquesta xarxa d’itineraris quotidians, ja que
dificulta la visibilitat en les interseccions, obliga a treure cap a la via els contenidors de fem i
complica l’accessibilitat cap a aquests. A més, augmenta considerablement la proporció
d’espai ocupat per cotxes vers l’espai destinat a vianants. La percepció que s’obté és d’una
presència excessiva del cotxe.
L’aparcament podrà coexistir, si queda espai després d’haver ampliat la vorera i reduït ample
de carril.
Les mesures de pacificació del trànsit s’escolliran d’acord al carrer, i en aquells que es
requerisca major intervenció es proposa el trencament d’alineacions i creació de ziga-zagues

Es considera adient que la Xarxa de mobilitat quotidiana es concrete i jerarquitze amb la
participació i consens de la ciutadania.
Veure plànol 17, Xarxa de mobilitat quotidiana proposada
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Gestions relacionals
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Entitats de l’entorn social (esportives,dones, gent gran, etc.)
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 103 Increment de la superfície amb prioritat per a vianants
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.2

SENYALITZACIÓ DE LA A XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA

Objectius relacionats
01, 03, 04, 05, 06, 07
Justificació
Aquesta xarxa ha d’estar senyalitzada per tal d’orientar el camí cap els espais on condueix i la
proximitat d’aquests. Ha de fer visible que les distàncies entre els diferents punts d’ús quotidià
del municipi són curtes, i que és fàcil anar caminant.
Descripció de l’acció
Es proposa la senyalització d’aquesta xarxa, mitjançant un disseny que li atorgue identitat
unitària.
La xarxa connecta diferents espasi d’ús quotidià, equipaments i espais públics d’estada. Però a
nivell de senyalització es poden identificar dues branques, la que uneix les places i espais verds
entre sí, i la que connecta els equipaments.
La senyalització ha de contemplar al menys:
⋅
informació de la ubicació dels diferents espais que connecta
⋅
indicació del temps de recorregut a peu i amb bici entre aquests
⋅
indicació de la ubicació d’aparcaments de bicicleta
Criteris de disseny:
⋅
utilitzar llenguatge inclusiu i cognitivament accessible
⋅
utilitzar un disseny fàcilment identificable, intel·ligible
⋅
utilitzar un disseny accessible
Veure plànol 18, Senyalització de la Xarxa de mobilitat quotidiana proposada
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Intervencions puntuals
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.1.1
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.3

CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA

Objectius relacionats
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 011
Justificació
Aquesta acció fa referència a la intervenció que modifica el disseny dels carrers (fora del casc
antic), que es prolonguen fins arribar a equipaments i espais públics d’ús quotidià.
La xarxa de mobilitat quotidiana està formada per carrers, alguns dels quals estan inclosos dins de
l’Àrea del casc antic, i seran tractats en la línia estratègica següent, on es determinen les accions
que els modifiquen.
Descripció de l’acció
Realitzar els projectes executius i les obres de remodelació dels carrers de la xarxa (exteriors al
casc antic), d’acord amb les especificacions i criteris establerts en el Pla director de la Xarxa de
mobilitat.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Molt alt

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.1.1
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 101 Longitud de la xarxa de mobilitat quotidiana millorada x 100/ Longitud de la xarxa de
mobilitat quotidiana total
· 103 Increment de la superfície amb prioritat per a vianants

4
Pla de Mobilitat de l’Alcúdia
Document: Annex 2 Accions
www.sietearquitecturamasingenieria.com

ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.4

MILLORA DE LES INTERSECCIONS DE LA XARXA DE MOBILITAT
QUOTIDIANA

Objectius relacionats
01, 03, 04,07, 011
Justificació
La xarxa d’itineraris quotidians ha de garantir un ús en continuïtat i sense interrupcions, ha
d’estar lliure de barreres urbanístiques i han de donar-se bones condicions de seguretat sobretot
als encreuaments amb altres vials.
Llavors, aquesta acció centra la intervenció en els punts més vulnerables en relació a la seguretat
vial i a l’accessibilitat, que són les interseccions amb altres vials de trànsit rodat
Descripció de l’acció
Remodelació de les interseccions de la xarxa d’acord amb els següents criteris:
Criteris en relació a la seguretat:
⋅
⋅
⋅
⋅

Eliminació d’obstacles que dificulten la visibilitat entre vehicles i vianants que esperen per a
creuar, retirada de places d’aparcament o mobiliari
Construcció d’orella que s’avance sobre la calçada, en els carrers on siga possible.
Instal·lació de senyal vertical de pas de vianants
Ús de paviment que no siga d’un material lliscant i no esvare.

Criteris en relació a l’accessibilitat:
⋅

Eliminació de barreres urbanístiques, d’acord amb la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat (obstacles que reduisquen l’ample de pas, escalons aïllats, interrupcions
brusques de l’itinerari, paviment tàctil, etc.) entenent que aquests criteris tenen el caràcter
de valors límit i s’hauran d’adoptar sempre les solucions més còmodes i accessibles per a la
persona usuària, persona amb diversitat funcional o amb discapacitat permanent o temporal.

A més, les interseccions de la xarxa tindran la singularitat de l’elevació del pas de vianants, resolt
en continuïtat del nivell i del paviment de l’itinerari per a vianants, de manera que siga el vehicle
el que haja de canviar de nivell i així moderar la seua velocitat.
La solució d’encreuaments en continuïtat i a nivell implica la desaparició dels desnivells existents
entre vorera i calcada.
Es recomana utilitzar en el pas de vianants, la mateixa tipologia de paviment que a la resta de
l’itinerari, amb les textures i variacions cromàtiques que calguen per agarantir la senyalització i
comunicació sensorial adequada.
En el cas de plataforma única, en l’encreuament ha d’haver continuïtat de l’amplària de la
plataforma i continuïtat del material.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
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Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Molt alt

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Accions 1.1.1, 1.1.3
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 104 Nombre de passos de vianants adaptats x 100 / total passos de vianants
· 701 Nombre d’accidents amb vianants ferits en zona urbana x 1000 / població total
· 704 Nombre d’accidents en encreuaments en zona urbana x 1000 / població total
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.5

DOTACIÓ DE VERD URBÀ A LA XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA

Objectius relacionats
O1, O2, O4, O5, O7
Justificació
La xarxa d’itineraris quotidians, a més de ser més segura i accessible, ha de ser el trajecte escollit
per a moure’s diàriament també perquè és més agradable, perquè hi ha ombra i vegetació.
Es tracta de conferir major confort tèrmic, habitabilitat i major qualitat estètica.
Descripció de l’acció
Es proposa incrementar el verd urbà en el viari, principalment arbrat d’ombra, tot i que es
considera imprescindible que la vegetació a l’àmbit urbà estiga present en tot els estrats (arbori,
arbustiu, herbaci, etc.)
D’acord al nou disseny i ample disponible en vorera s’ha de tenir en compte que es pot col·locar
arbrat de port menut en voreres d’ample igual o superior a 3 metres i arbrat de port mitjà en
voreres d’ample superior a 4 metres.
En tot, cas s’aconsella realitzar un estudi o pla del verd urbà prèviament que establisca criteris de
sostenibilitat i biodiversitat per seleccionar les espècies a plantar, que tinguen en compte
l’adaptació a les condicions climàtiques, ambientals i físiques de la ciutat. Així com la definició dels
fonaments d’una gestió i manteniment sostenible.
Aquest estudi haurà de valorar característiques com ara la resistència a la sequera, a la
contaminació atmosfèrica, a les plagues i malalties, a la pavimentació, a l’esporga, etc.; i també
altres qualitats com el tipus de fulla, floració i fruits, entre altres. L’objectiu és el d’aconseguir un
verd urbà de qualitat que complisca les funcions desitjades de millora ambiental i estètica
d’aquests carrers.
Una tria encertada de l’espècie, així com criteris adequats de marcs de plantació, dimensions
d’escocell, distància a façana, etc. serà la millor garantia per assegurar l’èxit de creixement de
l’arbre, així com el correcte desenvolupament de les seues funcions, i evitar problemes de
manteniment.
Qualsevol actuació sobre el verd urbà necessita també la complicitat i la sensibilització de la
ciutadania per facilitar-hi la seua presència. Així que com a mesura complementària s’hauran de
promoure la difusió del seu coneixement i el paper que hi tenen per fer més habitable la ciutat.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat

Horitzó temporal
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Cost mitjà

Curt termini

Accions relacionades
Accions 1.1.1, 1.1.3
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 105 Increment d’arbres plantats al nucli urbà
· 106 Longitud de carrers arbrats × 100 / Xarxa viària total
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.6

DOTACIÓ DE MOBILIARI A LA XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O5, O7
Justificació
La xarxa d’itineraris quotidians serà escollida perquè estarà equipada amb mobiliari que donarà
suport a la mobilitat i de moltes persones, perquè així respondrà a múltiples necessitats d’ús de
diversitat de perfils i serà un espai urbà més confortable.
Descripció de l’acció
Es proposa la col·locació de mobiliari que dote de confort i habitabilitat els itineraris per a
vianants (bancs, fonts, papereres, jardineres, etc., així com algun punt de bany públic).
El mobiliari seleccionat ha de complir:
⋅

criteris de funcionalitat, comoditat i accessibilitat, tant en el disseny com a l’hora de la seua
col·locació. S’haurà de deixar el pas lliure a la part pròxima a façana, ubicant el mobiliari urbà
a la banda exterior, pròxima a calçada, i en la mesura del possible alineat amb la resta.

⋅

criteris d’accessibilitat d’acord a allò disposat en la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat.

Recursos
Intervencions puntuals
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Cost mitjà

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.1.1, 1.1.3
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x 100 / desplaçaments totals interns
· 107 Increment de bancs per a seure al nucli urbà
· 108 Longitud de carrers amb bancs x 100 / Xarxa viària total
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.7

ELIMINACIÓ DE PUNTS INSEGURS DE LA XARXA DE MOBILITAT
QUOTIDIANA

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O5, O7
Justificació
La xarxa d’itineraris quotidians ha de conferir benestar en relació a la percepció de seguretat, de
manera que atorgue major llibertat a les persones per a moure’s per la ciutat
Sovint s’aconsegueix en itineraris que passen per llocs amb activitat, on hi ha gent al carrer, i per
tant té vitalitat. Però també hi ha altres factors que poden ser generadors d’inseguretat:
amagatalls, retranqueig de façana, vegetació arbustiva que oculta, punts foscos o mal
enllumenats, solars o espais abandonats.
Descripció de l’acció
Es proposa fer un estudi específic, amb la implicació de la ciutadania, sobretot d’aquells col·lectius
més vulnerables, per a identificació dels punts en els carrers de la Xarxa de mobilitat que per
característiques del disseny de l’espai propicien sensació d’inseguretat.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Entitats de l’entorn social (esportives,dones, gent gran, etc.)
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Mitjà termini

Accions relacionades
Acció 1.1.1
Indicadors relacionats
· 111Nombre d’incidències enregistrades en la xarxa de mobilitat quotidiana
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.8

MILLORA DELS PASSOS DE VIANANTS TRANSVERSALS DE
L’AVINGUDA ANTONIO ALMELA

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O7, O11
Justificació
L’avinguda Antonio Almela és un cas singular dins d’aquesta Xarxa, on es detecten problemes en
tots els encreuaments transversals, sobretot en relació a incompliment de normativa en matèria
d’accessibilitat.
A més, en la majoria d’aquests passos s’ha detectat mobiliari que està obstaculitzant el pas (fanals,
papereres, bancs, cabina telefònica, etc).
En relació a la seguretat, la visibilitat de la persona que espera a creuar no és bona des de la
vorera, i ha d’avançar sobre la calçada.
Descripció de l’acció
Refer tots els passos de vianants de l’Avinguda Antonio Almela, que travessen d’una vorera a l’altra
d’aquest vial, per tal que complisquen la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i que els
creuaments de vianants es realitzen amb bones condicions de seguretat.
Construcció de l’orella que avance l’espai d’espera sobre la calçada alineat amb l’aparcament.
En tot cas, retirada del mobiliari que actualment esdevé obstacle a la mobilitat a peu.
Recursos
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Serveis socials, entitats i associacions de persones amb diversitat funcional
Cost aproximat
Alt

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.1.1
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 104Nombre de passos de vianants adaptats x 100 / total passos vianants
· 701 Nombre d’accidents amb vianants ferits en zona urbana x 1000 / població total
· 704 Nombre d’accidents en encreuaments en zona urbana x 1000 / població total
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.9

REMODELACIÓ DE L’AVINGUDA ANTONIO ALMELA

Objectius relacionats
O1, O2, O3, O4, O5, O7, O8, O10, O11
Justificació
L’avinguda Antonio Almela és un itinerari d’ús intens per a la mobilitatper a vianants, amb molta
vitalitat que prové de les activitats en les plantes baixes del edificis. En aquest els vianants
conviuen amb la bicicleta, i amb un trànsit també intens del vehicle privat. També és el viari
principal per on circula el servei de transport públic de bus interurbà, i on se situen les parades
d’aquest.
Es detecten certs aspectes a corregir, per tal de conferir major confort per als modes actius i
sostenibles, en un eix que esdevé protagonista en la Xarxa de mobilitat quotidiana:
⋅
⋅
⋅

Fer més fluida i còmoda la mobilitat a peu per les voreres, sense interferències amb el
mobiliari públic i les terrasses d’establiments hostalers.
Adequar la infraestructura ciclista
Reduir la proporció d’espai ocupat pel vehicle privat

Descripció de l’acció
Elaboració d’una proposta de disseny per al futur de l’avinguda Antonio Almela. Aquesta acció
recull una sèrie de criteris òptims, en vistes a un futur projecte de reurbanització d’aquest
important espai públic del municipi.
Criteris:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Reducció carrils de circulació a 3m
Modificació de tipologia d’aparcament a cordó i reubicació cap al centre del vial
Ampliació de les voreres
Reubicació de carril bici en vorera, amb espai de protecció cap a l’aparcament de cotxes
Incorporació d’estrat arbustiu entre aparcament i carril bici
Aparcament de bicicleta en calçada, (en espai lliure entre aparcament de vehicles junt
l’escocell de l’arbrat actual)
Delimitació de l’espai per a terrasses d’establiments hostalers, separant de façana mínim 2m,
amb espai de protecció cap al carril bici de 0,80m
Eliminació de barreres urbanístiques i obstacles que dificulten el trànsit de vianants
Conservació de l’arbrat actual, i en cas de substitució, manteniment de les característiques
de l’arbrat, de port gran i capçada ampla, que aporten major qualitat ambiental a l’avinguda

Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Serveis socials, Entitats de l’entorn social (esportives,dones, gent gran, persones amb diversitat
funcional etc.)
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Cost aproximat
Molt alt

Horitzó temporal
Llarg termini

Accions relacionades
Acció 1.1.1
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 101 Longitud de la xarxa de mobilitat quotidiana millorada x 100/ Longitud de la xarxa de
mobilitat quotidiana total
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA

1.1.10

MILLORA DEL CARRER EN EL NUCLI PEDANI DE MONTORTAL

Objectius relacionats
O1, O2, O3, O4, O5, O7, O11
Justificació
En el nucli de Montortal s’identifica el carrer central i únic (l’Avinguda Montortal) com principal
espai de trobada i relació.
El trànsit de pas es realitza per fora i deixa aquest carrer només per accés puntual dels residents.
Descripció de l’acció
Es plantegen dues intervencions:
⋅

Canviar de caràcter de l’Avinguda Montortal a espai compartit i prioritat vianant per tal que
siga un espai públic d’usos quotidians. Reurbanitzar el carrer, igualant nivell i eliminant
voreres, es a dir, convertint-lo en plataforma única.

⋅

Fer més segur el pas de vianants junt a parada d’autobús, que connecta amb parc infantil:
elevació i senyalització del pas de vianants i senyalització de limitació de velocitat a 30km/h.

Recursos
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Veïnat de Montortal
Cost aproximat
Cost mitjà

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 101 Longitud de la xarxa de mobilitat quotidiana millorada x 100/ Longitud de la xarxa de
mobilitat quotidiana total
· 704 Nombre d’accidents en encreuaments en zona urbana x 1000 / població total

14
Pla de Mobilitat de l’Alcúdia
Document: Annex 2 Accions
www.sietearquitecturamasingenieria.com

ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.2

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
MILLORAR L’ENTORN DELS EQUIPAMENTS QUOTIDIANS

1.2.1

ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DELS EQUIPAMENTS QUOTIDIANS I
SERVEIS PÚBLICS

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O10, O11
Justificació
A l’entorn de l’accés als equipaments sanitaris/assistencials, culturals, docents, administratius i
esportius, és important que es donen condicions adequades d’accessibilitat, seguretat,
habitabilitat i confort.
S’han detectat alguns equipaments que formen part de la xarxa d’itineraris quotidians on és
prioritari adequar l’espai urbà davant l’accés.
Es tracta d’equipaments fora de l’àrea de prioritat de vianants del casc antic, i que no arriben per
un carrer de plataforma única: Piscina Coberta, Poliesportiu Municipal i Àgora Jove.
També s’ha considerat la conveniència d’incloure el Centre de Salut i Centre de dia, però aquests
es tracten en una acció a banda, on es detalla la intervenció.
Descripció de l’acció
Es proposa l’adequació de l’entorn dels equipaments amb les següents intervencions:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Ampliació de vorera o carrer pavimentat per a prioritat vianant
Retirada d’obstacles que dificulten la visibilitat
Retirada de places d’aparcament per a deixar una distància de seguretat lliure de cotxes
Eliminació de barreres urbanístiques, d’acord amb normativa vigent en matèria
d’accessibilitat
Plantació d’arbrat o disposició d’elements d’ombra
Dotació de mobiliari d’espera
Enllumenat adequat
Dotació d’aparcament de bicicletes
Dotació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Recursos
Realització d’obres
Intervencions puntuals
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix (Intervencions puntuals)
Mitjà (Realització d’obres)

Horitzó temporal
Mitjà termini

Accions relacionades
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Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 002 Desplaçaments interns amb bicicleta x100/desplaçaments interns totals
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LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.2

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
MILLORAR L’ENTORN DELS EQUIPAMENTS QUOTIDIANS

1.2.2

INTERVENCIÓ EN L’ENTORN DEL CENTRE DE SALUT

Objectius relacionats
O1, O2, O3, O4, O5, O7, O10, O11
Justificació
El Centre de Salut és un dels principals equipaments que genera desplaçaments quotidians, i que
acull la més ampla diversitat de perfils d’usuaris i usuàries, on a més destaca l’ús majoritari de
gent gran, d’infants i de dones que es responsabilitzen dels acompanyaments d’altres persones
dependents.
L’arribada al Centre de salut ha de ser tractada amb especial atenció per tal que facilite l’accés en
igualtat d’oportunitats a tota la població.
Descripció de l’acció
Es proposa:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Canviar el caràcter del carrer Magúncia a prioritat vianant (entre carrer Bollene i carrer
Costera) de manera que l’accés al centre de salut es realitze des d’un espai de menys trànsit
i s’amplie l’espai d’espera i trobada.
Treure aparcament dels treballadors fora de la parcel·la, llevar la tanca actual i millorar
l’accés per als pacients a l’edifici.
Ampliar la vorera del carrer Bollene que condueix a l’accés del servei d’urgències
Crear 2 places per abaixada d’acompanyants, places que han d’estar lliures i servir per a
parada i baixada de persones, però no per a aparcament.
Senyalitzar l’espai reservat per a l’estacionament d’ambulàncies

A més, cal realitzar les intervencions considerades en l’acció 1.2.1. ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DELS
EQUIPAMENTS QUOTIDIANS I SERVEIS PÚBLICS:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Ampliació de vorera o carrer pavimentat per a prioritat vianant
Retirada d’obstacles que dificulten la visibilitat
Retirada de places d’aparcament per a deixar una distància de seguretat lliure de cotxes
Eliminació de barreres urbanístiques, d’acord amb normativa vigent en matèria
d’accessibiitat
Plantació d’arbrat o disposició d’elements d’ombra
Dotació de mobiliari d’espera
Enllumenat adequat
Dotació d’aparcament de bicicletes
Dotació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
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Cost aproximat
Mitjà

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.2.2
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.3

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR UN ÀREA DE PRIORITAT DE VIANANTS AL CASC ANTIC

1.3.1

SENYALITZACIÓ DE L’ÀREA DE PRIORITAT DE VIANANTS DEL CASC
ANTIC

Objectius relacionats
O3, O4, O5, O6, O7, O8, O10, O11
Justificació
S’estableix un àrea de preferència de vianants, on els diferents modes de desplaçament conviuen
al mateix espai i a la mateixa velocitat. Els vianants poden circular per tot l’espai i són els vehicles
els que redueixen la velocitat i s’adapten a la velocitat dels que van a peu. Els vianants conviuen i
cedeixen el pas a altres usuaris (altres vianants, bicicletes o vehicles) però tenen la preferència.
Aquesta zona inclou el casc antic del municipi i està delimitada pels carrers: Lope de Vega, Ramón
y Cajal, Alapont, Reis Catòlics, Joanot Martorell, Benimodo, Mariano Benlliure, Joan XIII, Jaume
Roig, Verge dels Dolors, Pintor Vergara i Plaça de l’Ajuntament.
Descripció de l’acció
Senyalització de l’àrea de prioritat de vianants, tenint en compte els següents criteris:
⋅

⋅
⋅

⋅

Senyalització vertical senyal s-28 del codi de circulació o senyal de carrer residencial.
Aquesta indica que els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació sense destorbar els
conductors, però la prioritat la té el vianant i el vehicle ha de concedir-la. Fa explícit que el
joc i l’esport està autoritzat en aquest carrer
Senyalització vertical de la Limitació de la velocitat a 20km/h, en lloc visible per al vehicle
que es troba amb l’itinerari, en concret a les portes d’entrada a aquesta àrea
Senyalització horitzontal de la Limitació de la velocitat a 20km/h, en lloc visible per al vehicle
que es troba amb l’itinerari, en concret a les portes d’entrada a aquesta àrea. Aquesta pot
ser una catifa realitzada amb pintura que deixe ben clara quina és la velocitat límit, i que pot
ser un recurs utilitzat a l’inici i posada en marxa d’aquesta acció, demanera que a llarg
termini, no siganecessari el repintat, i la senyal que roman siga la vertical.
Eliminació de la senyalde limitació de velocitat 10km/h

En tot, cas, l’ús d’aquest espais compartits han de ser explicats a la ciutadania per tal que
coneguen com s’utilitzen i els avantatges que comporta.
Veure plànol 19 Àrea de prioritat per a vianants proposada
Recursos
Intervencions puntuals
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix
Accions relacionades

Horitzó temporal
Curt termini

Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
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LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

1
1.3

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR UN ÀREA DE PRIORITAT DE VIANANTS AL CASC ANTIC

1.3.2

REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE L’ÀREA DE PRIORITAT DE
VIANANTS DEL CASC ANTIC

Objectius relacionats
O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O10, O11
Justificació
Actualment ja hi ha carrers d’aquesta àrea on s’ha intervingut i s’ha modificat el disseny
convertint-los en carrers de plataforma única, aquests són l’eix format pel carrer de Sant
Francesc, Major i Joan Baptiste Osca. També s’inclou el carrer de Sant Antoni i el carrer de Sant
Roc.
Es tracta de completar la reurbanització en la resta de carrers que inclou l’àrea.
Dels carrers que delimiten l’àrea de prioritat de vianants del casc antic, els que es proposa que
passen a ser de plataforma única són: Alapont. Jaume Roig, Joan XIII , Lope de Vega, Mariano
Benlliure, Pintor Vergara,, Reis Catòlics i Ramón y Cajal; la resta limiten l’àrea però no es
modifiquen.
Descripció de l’acció
Es proposa la reurbanització dels carrers inclosos en l’àrea de prioritat de vianants, i la
transformació del disseny a plataforma única, açò vol dir que el nivell i el paviment són continus i
no hi ha diferència entre vorera i calçada.
Criteris:
⋅
Evitar pilones o altre mobiliari per delimiten l’espai per a la circulació i la separen del trànsit
de vianants, perquè la convivència siga efectiva i la velocitat de tots els modes s’unifique
⋅
Eliminar l’estacionament lliure en tota la zona
⋅
Mantindre, excepcionalment, les places de PMR que no siga possible reubicar en carrers
adjacents pròxims. S’haurà d’estudiar el lloc de reubicació, en espais que no destorben el
trànsit en convivència de vianants i vehicles.
Es prioritza la intervenció en la plaça Cervantes, inclosa en aquest àrea, i la continuació en carrers
adjacents.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Horitzó temporal
Molt alt
Curt termini
Accions relacionades
Acció 1.3.1
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 101 Longitud de la xarxa de mobilitat quotidiana millorada x 100/ Longitud de la xarxa de
mobilitat quotidiana total
· 103 Increment de la superfície amb prioritat per a vianants
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ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR UN ÀREA DE PRIORITAT DE VIANANTS AL CASC ANTIC

1.3.3

REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT

Objectius relacionats
O1,O2, O3, O5, O6, O7, O10, O11
Justificació
Els carrers es defineixen de prioritat de vianants, però els vianants conviuen amb el trànsit de
vehicle motoritzat. Aquesta acció planteja la necessitat de reduir el trànsit, permetre l’accés
rodat de persones residents i l’accés a espais dins del casc antic, tot evitant el trànsit de
travessia. D’aquesta manera s’espera dissuadir de l’ús d’aquest carrers per a la circulació amb
cotxe.
Descripció de l’acció
Es tracta de reorganitzar el trànsit rodat amb les següents intervencions:
⋅
⋅
⋅
⋅

Interrupció d’itineraris llargs i creació de bucles d’accés i eixida, desconnectats entre sí
Establiment de barreres físiques i col·locació de senyals de prohibició i sentits obligatoris
S’establiran una sèrie de “portes” d’accés diferenciades per a donar entrada a cadascun dels
bucles, de manera que residents i usuaris identifiquen el punt d’entrada a la zona on es
dirigisquen.
Es protegiran del trànsit, sobretot, els carrers de dins d’aquesta àrea de prioritat de vianants
que també pertanyen a la Xarxa de mobilitat quotidiana

Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Provisió de bens
Modificació de normativa
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Accions 1.3.1, 1.3.2
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 004 Desplaçaments interns amb vehicle privat motoritzat x 100/desplaçaments interns totals
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ESTRATÈGICA
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1
1.3

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR UN ÀREA DE PRIORITAT DE VIANANTS AL CASC ANTIC

1.3.4

ELIMINACIÓ PROGRESSIVA DE PILONES EN ELS CARRERS DE
PRIORITAT DE VIANANTS DEL CASC ANTIC

Objectius relacionats
O1,O2, O3, O4, O5, O7, O8, O10, O11
Justificació
Els carrers que actualment ja són de prioritat de vianants que actualment disposen de pilones són
el carrer Major i Joan Baptiste Osca.
La delimitació d’un espai per a circulació de vehicles, separada de la de vianants, és una
contradicció al concepte d’espai compartit, que és la tipologia d’aquest carrers. Els conductors i
conductores entenen que eixe espai és propi per al trànsit de vehicles i no van a respectar que les
persones que caminen ocupen tot l’espai. Llavors, aquesta separació de modes no contribueix a
que la velocitat s’unifique i a que es produisca una convivència real.
Descripció de l’acció
Eliminació progressiva de pilones en els carres Major i Joan Baptiste Osca.
Recursos
Intervencions puntuals
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Accions 1.3.1, 1.3.2
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 101 Longitud de la xarxa de mobilitat quotidiana millorada x 100/ Longitud de la xarxa de
mobilitat quotidiana total
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1
1.4

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
MILLORAR LES INTERSECCIONS DEL NUCLI URBÀ

1.4.1

AUGMENT DE LA SEGURETAT EN LES INTERSECCIONS AMB
PASSOS DE VIANANTS

Objectius relacionats
O1, O4, O7, O11
Justificació
A l’Alcúdia hi ha molts encreuaments sense passos de vianants, i molts dels existents manquen de
bones condicions de seguretat.
Tota la zona d’eixample presenta mancança de passos de vianants, i les zones industrials no tenen
passos de vianants, tret d’alguns encreuaments aïllats
Destaca també la zona del casc antic per mancança de passos de vianants, però aquesta zona es
resol amb la Línia estratègica 1.3
Descripció de l’acció
Realitzar les actuacions als passos de vianants dirigides a aconseguir que l’ús es realitze sota
bones condicions de seguretat.
Criteris:
⋅
Eliminació d’obstacles que dificulten la visibilitat entre vehicles i vianants que esperen per a
creuar, retirada de places d’aparcament o mobiliari
⋅
Construcció d’orella que s’avance sobre la calçada, en els carrers on siga possible.
⋅
Eliminació de mobiliari en zona de pas (evitar la col·locació de pilones)
⋅
Instal·lació de senyal vertical de pas de vianants
⋅
Creació de nous passos de vianants en totes aquells itineraris de vianants en els quals han de
creuar una calçada i actualment no en tenen
Recursos
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Serveis socials, entitats i associacions de persones amb diversitat funcional
Cost aproximat
Alt

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.1.4
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 701 Nombre d’accidents amb vianants ferits en zona urbana x 1000 / població total
· 704 Nombre d’accidents en encreuaments en zona urbana x 1000 / població total
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1
1.4

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
MILLORAR LES INTERSECCIONS DEL NUCLI URBÀ

1.4.2

ADAPTACIÓ DELS PASSOS DE VIANANTS A LA NORMATIVA EN
MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O5, O7
Justificació
A l’Alcúdia, la majoria d’interseccions no són accessibles, la qual cosa dificulta els desplaçaments
amb autonomia de moltes persones que necessiten moure’s pel municipi.
Aquesta acció planteja realitzar les actuacions als passos de vianants dirigides a adaptar-los a la
normativa vigent en matèria d’accessibilitat, entenent que aquests criteris tenen el caràcter de
valors límit i s’hauran d’adoptar sempre les solucions més còmodes i accessibles per a la persona
usuària o persona amb discapacitat permanent o temporal.
Descripció de l’acció
Es proposa l’eliminació de barreres urbanístiques en els passos de vianants existents, i en la
construcció de nous, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat,(obstacles que
reduisquen l’ample de pas, escalons aïllats, interrupcions brusques de l’itinerari, paviment tàctil,
etc.)
Recursos
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Serveis socials, entitats i associacions de persones amb diversitat funcional
Cost aproximat
Alt

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.4.1
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 104 Nombre de passos de vianants adaptats x 100 / total passos vianants
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1
1.5

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
FER SEGUIMENT DE LA QUALITAT AMBIENTAL

1.5.1

REALITZACIÓ DE MESURAMENTS ACÚSTICS A L’ESPAI PÚBLIC DEL
MUNICIPI I CONTROL PERIÒDIC DEL SOROLL DELS VEHICLES
MOTORITZATS

Objectius relacionats
O1, O2, O5
Justificació
No esxisteixen estudis en relació als nivells sonors que s’assoleixen a l’espai públic de l’Alcúdia.
El soroll és un altre factor que pot produir molèsties en les persones que caminen, passegen pels
carrers o estan a les places, jardins o parcs.
Descripció de l’acció
Elaborar estudis de soroll a la via pública i, paral•lelament, realitzar periòdicament actuacions
regulars de control del soroll dels vehicles motoritzats en general, i dels ciclomotors en particular,
per part de la Policia Local, per tal que no es rebassen els dbA límit, establerts en la normativa
vigent en matèria de nivell sonor a l’espai públic.
La periodicitat d’aquest anàlisi serà anual perquè puga donar una informació real i actualitzada
dels nivells sonors, així com aportar les recomanacions i les mesures preventives i correctores que
caldria adoptar.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Continu

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 901 Nivell sonor equivalent diürn al nucli urbà principal
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1
1.5

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
FER SEGUIMENT DE LA QUALITAT AMBIENTAL

1.5.2

REALITZACIÓ DE MESURAMENTS D’EMISSIONS DE GASOS I
PARTÍCULES CONTAMINANTS

Objectius relacionats
O1, O2, O5, O6
Justificació
En la línia de continuar amb els compromisos adquirits per l’Ajuntament com a signant del Pacte
de les alcaldies pel clima i l’energia, entre els quals es troba la redacció del Pla d’Acció (PACES) on
s’estableixen els objectius de reducció d’emissions de CO2 per a l’Alcúdia, i on s’adquireix el
compromís de realitzar inventaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, avaluació de riscos, i
dissenyar el pla d’accions per a reduir emissions de CO2, es proposa la continuïtatd’aquest
controls periòdics.
Descripció de l’acció
Elaborar estudis de la qualitat de l’aire, amb mesuraments d’emissions de gasos i partícules
contaminants.
La periodicitat d’aquests serà anual perquè puga donar una informació real i actualitzada dels
nivells de contaminació del’aire, així com aportar les recomanacions i les mesures preventives i
correctores que caldria adoptar.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Continu

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 902 Emissió anual de CO₂ deguda a la mobilitat interna del nucli urbà
· 903 Emissió anual de NO× deguda a la mobilitat interna del nucli urbà
· 904 Emissió anual de PM10 deguda a la mobilitat interna del nucli urbà
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1
1.6
1.6.1

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
PERMEABILITZAR
LA
INFRAESTRUCTURA
FERROCARRIL
MILLORA DELS ACTUALS PASSOS A NIVELL

VIÀRIA

DEL

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O7, O8, O11
Justificació
Actualment la manera de travessar la infraestructura viària en l’Alcúdia es realitza de diferents
maneres, i una d’elles són els passos a nivell. Per aquests creuen els vehicles i els vianants, i en
alguns casos passen pel mateix espai sense segregació entre modes. Aquesta falta d’espai destinat
perquè les persones que van a peu travessen les vies, provoca problemes de seguretat i de mala
accessibilitat.
Descripció de l’acció
Millorar les condicions de pas per als modes no motoritzats dels passos existents que creuen la
línia ferroviària dins de la trama urbana: al final del carrer Pintor Sorolla i al final del carrer Santa
Bàrbera.
Criteris:
⋅
Segregar el pas per a mobilitat a peu, de manera que es realitze per un espai condicionat i
separat dels vehicles.
⋅
Dotar de condicions adequades d’accessibilitat d’acord a la normativa vigent en aquest
matèria.
⋅
Millorar la seguretat, mitjançant la senyalització correcta del pas a nivell, i garantint una
bona visibilitat.
Recursos
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Mitjà

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.1.1, 1.1.3, 2.1.1
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
· 002 Desplaçaments interns amb bicicleta x100/desplaçaments interns totals
· 104 Nombre de passos de vianants adaptats x 100 / total passos vianants
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1
1.6
1.6.2

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
PERMEABILITZAR LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DEL
FERROCARRIL
SOL·LICITUD D’ELIMINACIÓ DE PAS A NIVELL

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O7, O8, O11
Justificació
L’Ajuntament de l’Alcúdia ha sol·licitat en anterioritat a aquest pla, a la Conselleria d’habitatge,
Obres públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, una millor solució a
l’encreuament de la infraestructura del ferrocarril de la seua competència (FGV).
La petició tractava sobre l’eliminació de l’actual pas a nivell on desemboca el carrer Pintor Sorolla i
que continua cap el cementeri, i la construcció d’un pas soterrat per a tots els modes de
transport.
El pas per a vehicles resoldria la connexió amb la Cooperativa. Els vianants, bicicletes i altres
modes de desplaçament conviurien, de manera segregada i segura. Aquesta convivència
contribueix a percebre l’espai més segur, en el sentit que l’ús es fa amb companyia d’altres
persones.
En tot cas, la millor solució seria el soterrament de les vies al seu pas de pel municipi.
Descripció de l’acció
Sol·licitar a Ferrocarrils de Generalitat Valenciana, l’eliminació dels passos a nivell del nucli urbà,
amb la construcció d’un pas soterrat per a tots els modes de transport.
Recursos
Gestions relacionals
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Conselleria d’habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana.
Ferrocarrils Generalitat Valenciana
Agents implicats
Ajuntament
Cost aproximat
-

Horitzó temporal
-

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 313 Nombre de reunions amb les administracions competents, i FGV per fer el seguiment de
l’estació de metro
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1
1.7

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR NOUS ITINERARIS PER A PASSEIG

1.7.1

ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DE LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER PER A
PASSEIG

Objectius relacionats
O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7
Justificació
Existeix des de la població demanda d’itineraris per a passejar, caminar i fer esport, pròxims a
l’espai habitat del nucli urbà, per tal que siguen utilitzats a diari i gaudisquen de vitalitat.
Actualment s’utilitza molt el carril bici que connecta amb Carlet, però l’elevat ús per vianants
acaba interferint amb l’ús ciclista. Amb l’objectiu de treure pressió d’aquest itinerari, es proposa
que es plantegen altres possibles itineraris.
Un d’aquests pot ser els carrers adjacents a la séquia Reial del Xúquer.
Aquest itinerari seria atractiu com a passeig i, a més, dignificaria l’entorn d’un element
patrimonial, com és la séquia.
Descripció de l’acció
Canvi de disseny i reurbanització dels carrers Pablo Iglesias Posse, Salvador Allende i Traginers,
situats a ambdós costats de la séquia.
La transformació hauria de contemplar els següents criteris:
⋅
⋅
⋅
⋅

Modificar circulació dels carrers a cada costat de las séquia de manera que cada costat tinga
un sol carril i sentit
Permetre la convivència amb la bicicleta
Tenir un espai ample per a passeig i trànsit de vianants
Incorporar arbrat, mobiliari i enllumenat adequat.

Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Serveis socials, Entitats de l’entorn social (esportives,dones, gent gran, persones amb diversitat
funcional etc.)
Cost aproximat
Alt

Horitzó temporal
Llarg termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x100/desplaçaments interns totals
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1
1.7

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT A PEU
CREAR NOUS ITINERARIS PER A PASSEIG

1.7.2

ADEQUACIÓ DE LA RONDA SOLIDARITAT COM ITINERARI
SALUDABLE

Objectius relacionats
O1, O,3, O4, O5, O6
Justificació
La demanda d’tineraris per a caminar es podria ampliar amb els nous vials que envolten el nucli
urbà i que ofereixen major recorregut.
En aquests sentit, s’assenyala la Ronda Solidaritat com un espai d’oportunitat per a passeig i
esport. Actualment discorre per aquest vial un carril bici que sovint s’utilitza també per a córrer.
Descripció de l’acció
Es proposa que es realitze un estudi per a la reconversió de la ronda Solidaritat en un itinerari de
major complexitat, que puga acollir diferents usos (que contemple passeig, marxa a peu o circuits
esportius, a més de circular amb bicicleta).
Es proposa que aquest estudi incorpore la implicació de la ciutadania per a valorarels usos i
característiques que els futurs usuaris i usuàries demanden.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Serveis socials, Entitats de l’entorn social (esportives,dones, gent gran, persones amb diversitat
funcional etc.)
Cost aproximat
Alt

Horitzó temporal
Llarg termini

Accions relacionades
1.1.7
Indicadors relacionats
· 109 Nombre de comissions internes per a la creació de les rutes saludables
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2
2.1

MOBILITAT AMB BICICLETA
MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA

2.1.1

CREACIÓ DE L’ANELL CICLISTA

Objectius relacionats
O2, O3, O4, O6, O8
Justificació
A l’Alcúdia s’ha volgut de fa temps una infraestructura ciclista que convide a deixar el cotxe i
utilitzar la bicicleta per als desplaçaments quotidians. Una de les propostes és la construcció d’un
itinerari ciclista que circule pel perímetre i envolte tot el nucli urbà. Aquest projecte ja s’està
estudiant per part de l’ajuntament i des del Pla de Mobilitat s’acull aquesta proposta, i es fa èmfasi
perquè aquesta infraestructura no penalitze la mobilitat per a vianants.
Descripció de l’acció
Realització del projecte que definisca l’itinerari i les característiques de l’anell ciclista de l’Alcúdia.
Realització de les obres d’execució d’aquesta infraestructura.
Veure plànol 20 Xarxa de vies ciclistes proposada
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Mitjà

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 002 Desplaçaments interns amb bicicleta x 100 / desplaçaments totals interns
· 201 Longitud itineraris per a bicicletes (carril bici, vorera bici, zona 30, carrers de convivència) x
100 / xarxa viària total
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2
2.1

MOBILITAT AMB BICICLETA
MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA

2.1.2

CREACIÓ DE VIES CICLISTES ESTRATÈGIQUES PER A CONNEXIÓ AMB
POLÍGONS INDUSTRIALS I EQUIPAMENTS

Objectius relacionats
O2, O3, O4, O6, O8
Justificació
A més de l’anell ciclista, s’han determinat certs itineraris que es consideren estratègics per a una
millora en la connexió amb equipaments d’ús quotidià que es troben més allunyats del centre
urbà, i alguns situats en els polígons industrials.
Aquests itineraris connectarien l’anell amb els diferents equipaments.
Descripció de l’acció
Realització del projecte d’execució i les obres de construcció dels següents trams
d’infraestructura ciclista:
⋅
⋅
⋅
⋅

Carril bici pel carrer Ismael Tomás Alacreu fins arribar a l’Àgora Jove i el Club de Tenis.
Carril bici que connecte l’anell amb el Poliesportiu, pel carrer Muntanya
Carril bici que connecte amb el CEIP Heretats
Connexió des de l’anell, en Av.Guadassuar amb carril bici de l’Av. Comte Serrallo

Criteris:
⋅
no penalitzar la mobilitat a peu (els carrils bici han d’anar preferentment en calçada per a no
restar espai per a vianants)
⋅
protegir els ciclistes en els punts més vulnerables, que són les interseccions
Veure plànol 20 Xarxa de vies ciclistes proposada
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Horitzó temporal
Alt
Mitjà termini
Accions relacionades
Acció 2.1.1
Indicadors relacionats
· 002 Desplaçaments interns amb bicicleta x 100 / desplaçaments totals interns
· 201 Longitud itineraris per a bicicletes (carril bici, vorera bici, zona 30, carrers de convivència) x
100 / xarxa viària total
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2
2.1

MOBILITAT AMB BICICLETA
MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA

2.1.3

ELIMINACIÓ DE VIES CICLISTES EXISTENTS

Objectius relacionats
O2, O3, O4, O6, O8, O11
Justificació
Existeix al municipi infraestructura ciclista que no reuneix les condicions òptimes per a la
circulació ciclista en condicions de seguretat i comoditat. Moltes de les vies ciclistes del municipi
tenen amples no aptes per la circulació, no disposen de senyalització adequada, no resolen les
interseccions, etc.
També ocorre que hi ha carrils bici sobre vorera, que resten espai al vianant i provoquen conflictes
entre els diferents modes de desplaçament
Descripció de l’acció
Eliminació de tots aquells trams d’infraestructura ciclista que no compleixen condicions
adequades per a la circulació ciclista.
Veure plànol 20 Xarxa de vies ciclistes proposada
Recursos
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Mitjà

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 2.1.1, 2.1.2
Indicadors relacionats
· 002 Desplaçaments interns amb bicicleta x 100 / desplaçaments totals interns
· 201 Longitud itineraris per a bicicletes (carril bici, vorera bici, zona 30, carrers de convivència) x
100 / xarxa viària total
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

2
2.1

MOBILITAT AMB BICICLETA
MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA

2.1.4

DOTACIÓ D’APARCAMENT DE BICICLETES

Objectius relacionats
O2, O3, O4, O6, O8
Justificació
Es detecta mancança en la infraestructura ciclista pel que fa a punts d’aparcament de bicicletes,
en tot el municipi.
L’existència d’aparcament de bicicletes és important en la proximitat d’espais que atreuen
visitants, usuaris i usuàries, sobretot en l’entorn immediat d’equipaments quotidians, serveis i
espais públics d’estada, places, parcs, espais verds, entorns comercials. etc.
Descripció de l’acció
Planificació de la dotació d’aparcament de bicicletes, que atenga als criteris de referència en el
‘Manual de aparcamientos de bicicletas’ publicat l’any 2009 per l’IDAE i altres documents publicats
amb posterioritat:
Capacitat, que determine places necessàries per cobrir necessitats en cada lloc
Localització, distancia màxima de col·locació respecte el lloc de destinació
Durada de l’aparcament i Seguretat (per tal d’escollir tipologies més segures quan es
tracte d’aparcaments de llarga durada)
Criteris tècnics:
Es recomana la instal·lació del model de suport d’U invertida, permeten l’aparcament de
tot tipus de bicicletes de forma segura
Els aparcaments per a bicicletes s’ubicaran preferentment en la calçada o la banda
d’aparcament de vehicles
En calçada aconsellem aprofitar la proximitat a encreuaments o a passos de vianants
sense semàfor situats a meitat dels carrers per a col·locar aparcaments per a bicicletes
i així proporcionar major visibilitat tant a conductors com a vianants
Cal proporcionar un espai suficient per a realitzar maniobres amb la bicicleta, sense risc
de desbaratar altres bicicletes i sense la necessitat de fer grans esforços. En vorera o
espais reservats per a vianants l’espai de maniobra lliure d’obstacles haurà de ser de
1,20 m d’amplada. En calçada aquest espai no serà necessari si la intensitat de cotxes és
moderada i les velocitats baixes
Senyalització reglamentària s-17 del Reglament General de Circulació, que indica el
següent: ‘Estacionament. Indica un emplaçament on està autoritzat l’estacionament de
vehicles. Una inscripció o un símbol, que representa certes classes de vehicles, indica
que l’estacionament està reservat a aquestes classes’
En calçada o a la banda d’aparcament de vehicles tots els aparcaments de bicicletes
aniran acompanyats, a més de amb la senyalització vertical reglamentària, de
delimitació amb pintura per a delimitar i abalisament a les cantonades i als costats per
a evitar la invasió d’aquest per part d’altres vehicles
Es prioritza la col·locació d’aparcament de bicicletes en els espais identificats com atractors de
mobilitat, en especial en la proximitat dels equipaments quotidians, serveis, espais verds i places.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Provisió de bens
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Agents responsables
Ajuntament, Ministeri de Foment
Agents implicats
Ajuntament de l’Alcúdia, Ajuntament de Guadassuar, Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i
Vertebració del Territori, Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Cost aproximat

Horitzó temporal

Baix

Curt termini

Accions relacionades
Accions 1.21, 1.2.2
Indicadors relacionats
· 002 Desplaçaments interns amb bicicleta x 100 / desplaçaments totals interns
· 202 Nombre de punts d’aparcament per a bicicletes
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ÀMBIT
LÍNIA
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2
2.1

MOBILITAT AMB BICICLETA
MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA

2.1.5

CONNEXIONS TERRITORIALS AMB BICICLETA

Objectius relacionats
O2, O3, O4, O6, O8
Justificació
La distància entre l’Alcúdia i municipis veïns, així com altres indrets d’interès del territori, és
assolible per a fer el desplaçament amb bicicleta.
Es plantegen diverses rutes que requereixen intervencions distintes, i que connectarien l’Alcúdia
amb Guadassuar,i amb l’espai natural del riu Magre.
Descripció de l’acció
Estudi per a la millora de la mobilitat amb bicicleta amb indrets del territori o altres municipis.
Aquest estudi ha de contemplar com a mínim la connexió amb el municipi de Guadassuar, i valorar
dues possibilitats:
⋅
⋅

itinerari pel carrer República Argentina, passar per sobre de l’autovia A7 pel pont Polígon 16,
que connecta amb camí rural que penetra en Guadassuar pel carrer Moralzarzal. En aquest
cas es tracta de mesures de pacificació, en el pont i al llarg del camí rural.
Itinerari per carrer República de Bolívia, i resolució dels encreuaments en les rodones d’accés
a l’autovia A7, fins anar a buscar el carrer Moralzarzal que arriba a Guadassuar. Aquest té la
complexitat en les rodones, on l’encreuament resulta perillós. Aquestes són elements de
trànsit on primen les comunicacions territorials i es fragmenten les connexions locals. La
solució passa perquè l’administració competent aplique polítiques territorials on es resolga
aquest trencament de les comunicacions locals i entre municipis veïns. Els projectes
d’aquestes infraestructures deurien restaurar les connexions que la seua implantació trenca.

Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament, Ministeri de Foment
Agents implicats
Ajuntament de l’Alcúdia, Ajuntament de Guadassuar, Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i
Vertebració del Territori, Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Cost aproximat

Horitzó temporal

Accions relacionades

Llarg termini

Indicadors relacionats
· 007 Desplaçaments externs amb bicicleta x 100 / desplaçaments totals externs
· 202 Nombre de punts d’aparcament per a bicicletes
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2
2.2

MOBILITAT AMB BICICLETA
FOMENTAR LA MOBILITAT AMB BICICLETA

2.2.1

AUGMENT DELS DESPLAÇAMENTS AMB BICICLETA A L’IES ÉVOLS

Objectius relacionats
O2, O3, O4, O6, O8
Justificació
Davant el creixent hàbit d’arribada amb bici, es proposa fer un projecte concret per a potenciar la
mobilitat amb bici a l’institut.
Descripció de l’acció
Es proposa que el projecte contemple:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Definició dels carrers d’arribada on proposar millores que augmenten la seguretat per als
desplaçaments amb bici de l’alumnat
Projecte d’adequació d’aquests carrers
Incorporació d’aparcament de bicicletes dins del centre
Cursos diversos per a alumnat i famílies, d’aprenentatge a moure’s amb bici per a agafar
seguretat
Activitats amb la coordinació del centre educatiu i famílies i suport de l’administració per a
promoció de la bici en els desplaçaments quotidians

Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Intervencions puntuals
Accions de comunicació
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Comunitat educativa (Equip directiu del centre, personal docent, alumnat, famílies i AMPA)
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Mitjà termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 002 Desplaçaments interns amb bicicleta x 100 / desplaçaments totals interns
· 201 Longitud itineraris per a bicicletes (carril bici, vorera bici, zona 30, carrers de convivència) x
100 / xarxa viària total
· 202 Nombre de punts d’aparcament per a bicicletes
· 710 Nombre d’alumnes de secundària i batxillerat que accedeixen amb bicicleta a l’institut
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3
3.1
3.1.1

MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC
MILLORAR LES CONNEXIONS INTERURBANES AMB TRANSPORT
PÚBLIC
ACTUALITZACIÓ DE LA COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ DEL SERVEI

Objectius relacionats
O3, O4, O9
Justificació
La informació del servei ha de quedar clara i no portar a confusió (com ocorre actualment amb les
dues línies que comuniquen amb l’Hospital d’Alzira).
Descripció de l’acció
Actualitzar la informació del servei d’autobús dels diferents serveis que operen en el municipi.
Aquesta informació ha de ser concisa i comprensible per tota la població usuària, a tots els espais
de difusió, web de les empresses concessionàries, web de l’ajuntament, marquesines, etc.
Recursos
Gestions relacionals
Agents responsables
Empresa concessionària
Agents implicats
Ajuntament
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Continu

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 005 Desplaçaments amb transport públic de connexió externa x 100 / desplaçaments totals de
coonexió externa
· 301 Nombre de reunions amb les administracions competents i els operadors de transport públic
per fer el seguiment del servei
· 303 Nombre de viatgers anuals de la línia 1 Alberic-València
· 304 Nombre de viatgers anuals de la línia 3 Llombai-Alzira-Hospital
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3
3.1
3.1.2

MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC
MILLORAR LES CONNEXIONS INTERURBANES AMB TRANSPORT
PÚBLIC
ACTUALITZACIÓ DEL SERVEI D’AUTOBÚS AL PROJECTE CV-111, LA
RIBERA ALTA-VALÈNCIA

Objectius relacionats
O3, O4, O9
Justificació
Es tracta d’una proposta de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
basat en un nou model concesional que busca afavorir la racionalització i modernització dels
serveis públics de transport de la seua titularitat.
Aquesta proposta afecta a dues línies d’autobús existents:
⋅
la línia 1 Alberic-València: 5 expedicions d’anada i 5 de tornada en dies feiners, que ofereix
millora en les connexions entre l’Alcúdia i València.
⋅
la línia 3 Llombai-Alzira-Hospital: 7 expedicions que comuniquen amb l’Hospital d’Alzira i
municipis veïns.
Aquesta proposta es troba en període d’al·legacions, en les quals l’Ajuntament demana que també
cobrisca el servei en cap de setmana i en estiu.
Descripció de l’acció
Es recomana que l’Ajuntament realitze el seguiment d’aquest projecte de Conselleria.
I es proposa que:
⋅
⋅
⋅

se sol·liten reunions per fer seguiment de la proposta, amb la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori.
es demane a l’empressa concessionària que habilite abonaments multiusos que bonifiquen al
viatger freqüent, i així estimular l’ús quotidià i fidelitzar l’usuari
es demane que per a la determinació de les tarifes s’elabore un “estudi de costos dels serveis
d’autobús interurbà”

A més, es considera adient que des de l’ajuntament es mantinguen bonificacions o descomptes per
a col·lectius vulnerables, o altres incentius, per a la població de l’Alcúdia, per tal de promocionar
l’ús del servei de la línia 3 Llombai-Alzira-Hospital.
Recursos
Gestions relacionals
Agents responsables
Empresa concessionària, Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
Ajuntament de l’Alcúdia
Agents implicats
Ajuntament
Cost aproximat
Baix
(el corresponent als incentius i bonificacions per
part de l’Ajuntament)

Horitzó temporal
Curt termini
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Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 005 Desplaçaments amb transport públic de connexió externa x 100 / desplaçaments totals de
coonexió externa
· 006 Desplaçaments amb vehicle privat motoritzat de connexió externa x 100 / desplaçaments
totals de coonexió externa
· 301 Nombre de reunions amb les administracions competents i els operadors de transport públic
per fer el seguiment del servei
· 302 Nombre de plens de l’ajuntament amb l’ordre del dia el servei de transport públic
· 303 Nombre de viatgers anuals de la línia 1 Alberic-València
· 304 Nombre de viatgers anuals de la línia 3 Llombai-Alzira-Hospital
· 305 Nombre total d’expedicions per sentit i dia del servei d’autobús de la línia 1 Alberic-València
· 306 Nombre total d’expedicions per sentit i dia del servei d’autobús de la línia 3 Llombai – Alzira Hospital
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3
3.1
3.1.3

MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC
MILLORAR LES CONNEXIONS INTERURBANES AMB TRANSPORT
PÚBLIC
SOL·LICITUD A LA GENERALITAT VALENCIANA PER A RECLAMAR
LA MILLORA INFRAESTRUCTURAL DE LA LÍNIA LÍNIA 1 ‘BÉTERA –
VILANOVA DE CASTELLÓ’ DE METROVALENCIA FGV, PER A LA
REDUCCIÓ DEL TEMPS DE TRAJECTE

Objectius relacionats
O9
Justificació
La Línia 1 ‘Bétera – Vilanova de Castelló’ de Metrovalencia, connecta la comarca del Camp del Túria
amb la de la Ribera Alta a través de la comarca de l’Horta i la seua capital València. La demanda de
millora de la ciutadania no és tant de freqüència com de reducció de temps de recorregut. Es
demana una reducció de 15 minuts sobre la duració actual que és de 56 minuts (L’Alcúdia-Àngel
Guimerà), de manera que siga un temps competitiu i comparable al temps de viatge amb cotxe.
És tracta d’una demanda històrica, i que des de l’Ajuntament s’ha sol·licitat a FGV en anteriors
ocasions, sense obtenir cap resposta construcitiva fins el moment, i que des d’aquest Pla de
mobilitat es vol donar suport.
Descripció de l’acció
Sol·licitar a Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que s’estudie la
reducció del temps de viatge a 45 minuts, en el trajecte de la Línia 1 ‘Bétera – Vilanova de Castelló’
de Metrovalencia, entre València i l’Alcúdia, i que es valoren les següents possibilitats:
⋅
⋅

Establiment d’un servei exprés en diferents franges horàries, en les quals el metro no pare
en els baixadors
Estudi de la viabilitat de fer trams de doble via, que possibilite més creuaments del combois

Des d’aquest Pla, es proposa que mentrestant, des d’FGV s’habiliten tarifes coherents amb el servei
donat, de manera que la distància al punt de destinació no siga l’únic factor, i es considere, a més,
la competitivitat amb el vehicle privat. D’aquesta manera, la reducció del preu pot resultar altre
incentiu per a l’ús d’aquest mode de transport públic.
Recursos
Gestions relacionals
Agents responsables
Empresa concessionària, Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
Ferrocarrils Generalitat Valenciana, Ajuntament de l’Alcúdia
Agents implicats
Ajuntament
Cost aproximat
Horitzó temporal
Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 302 Nombre de plens de l’ajuntament amb l’ordre del dia el servei de transport públic
· 307 Nombre de viatgers anuals de la Línia 1 ‘Bétera – Vilanova de Castelló’ de Metrovalencia
(parada l’Alcúdia)
· 313 Nombre de reunions amb les administracions competents, i FGV per fer el seguiment de
l’estació de metro
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3
3.1
3.1.4

MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC
MILLORAR LES CONNEXIONS INTERURBANES AMB TRANSPORT
PÚBLIC
PLATAFORMA RESERVADA PER A TRANSPORT PÚBLIC EN LA CV-50,
QUE OPTIMITZE EL TEMPS DE TRAJECTE PER CARRETERA

Objectius relacionats
O9
Justificació
L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), recull una proposta d’infraestructures
de vertebració per a millorar la connectivitat global de l’àrea funcional estratègica que inclou
l’Alcúdia, per a optimitzar el temps dels trajectes amb transport públic per carretera.
Descripció de l’acció
Estudi de la proposta recollida a l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana per a realizació
d’una plataforma reservada en la CV-50 per tal que l’autobús interurbà realitze el trajecte més
ràpid. Pel que fa a l’Alcúdia optimitzaria el temps de trajecte en la connexió amb Carlet i amb
Alzira.
Recursos
Gestions relacionals
Redacció de plans, projeces i estudis
Agents responsables
Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori
Agents implicats
Ajuntament
Cost aproximat
-

Horitzó temporal
-

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 005 Desplaçaments amb transport públic de connexió externa x 100 / desplaçaments totals de
coonexió externa
· 006 Desplaçaments amb vehicle privat motoritzat de connexió externa x 100 / desplaçaments
totals de coonexió externa
· 303 Nombre de viatgers anuals de la línia 1 Alberic-València
· 304 Nombre de viatgers anuals de la línia 3 Llombai-Alzira-Hospital
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3
3.2

MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC
MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE TRANSPORT PÚBLIC

3.2.1

ADEQUACIÓ DE LES PARADES D’AUTOBÚS

Objectius relacionats
O3, 04, O9
Justificació
L’accés de la ciutadania de l’Alcúdia al servei de transport interurbà per carretera es realitza des
de les parades ubicades a l’espai públic del municipi. Aquestes han de complir bones condicions
d’habitabilitat i confort, seguretat i accessibilitat, així com disposar de la informació del servei.
Descripció de l’acció
Adequar les parades del servei de transport interurbà per carretera (autobús) amb els següents
criteris:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Dotar d’elements que proporcionen ombra i resguard per a la pluja, i de mobiliari adaptat,
per a l’espera
Garantir que queden lliures de vehicles, mitjançant senyalització o plataformes de
pujada/baixada
Evitar la col·locació de mobiliari o estacionament que dificulte la visibilitat, abanbs i després
de la parada. Es recomana ubicar aparcament de motos i bicicletes, i en tot cas evitar
l’aparcament en bateria.
Fer coincidir el punt deparada amb la part davantera de la marquesina o amb el pal de parada
Adaptar la informació sobre el servei , a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat
Adequar la informació perquè siga cognitivament accessible
Dotar la informació de mapa del recorregut, parades, horaris, freqüències de pas i tarifes de
servei
Adequar l’espai públic on s’ubica perquè tinga bones condicions de seguretat, ben enllumenat
i sense racons o amagatalls, i que permeta la correcta accessibilitat a la parada.

Recursos
Realització d’obres
Intervencions puntuals
Agents responsables
Ajuntament, Empresa concessionària
Agents implicats
Cost aproximat
Horitzó temporal
BAIX (si es té en compte la nova proposta de Curt termini
servei de transport urbà, en la qual hi ha només
dues parades dins de l’Alcúdia)
Accions relacionades
Acció 3.1.1
Indicadors relacionats
· 005 Desplaçaments amb transport públic de connexió externa x 100 / desplaçaments totals de
coonexió externa
· 310 Nombre de parades d’autobús amb marquesina i seient x 100 / parades totals
· 311 Nombre de parades d’autobús on es garanteix l’apropament de l’autobús amb informació
bàsica x 100 /parades totals
· 312 Nombre de parades d’autobús amb informació bàsica x 100 / parades totals
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MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC
MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE TRANSPORT PÚBLIC

3.2.2

CREACIÓ D’UN SERVEI DE TRANSPORT MUNICIPAL DE CARÀCTER
FLEXIBLE

Objectius relacionats
O3, 04, O9, O10
Justificació
La posada en marxa de projecte de servei d’autobús CV-111, La Ribera Alta-València, amb el qual es
perden parades dins del nucli urbà, deixa de tenir una parada a prop del Centre de Salut. Es perd
així una funció de connexió amb transport públic des d’altres punts del municipi fins aquest
equipament.
Descripció de l’acció
Es proposa que l’Ajuntament tinga en la seua flota de vehicles, un minibús destinat a servei de
transport flexible. Un vehicle elèctric i adaptat per a diversitat funcional. Els usos poden ser els
següents:
⋅
⋅

Transport sota demanda per als usuaris i usuàries del Centre de salut, que el sol·liciten
prèviament, per necessitats físiques, diversitat funcional, dependència, gent gran o amb
problemes de mobilitat etc. Aquest servei tindria com a destinació el Centre de Salut.
Servei a diari en dies lectius, per a transport escolar de l’alumnat de secundària que faria el
trajecte entre Montortal i l’Institut.

Recursos
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Alt

Horitzó temporal
Continu

Accions relacionades
Acció 3.1.2
Indicadors relacionats
· 003 Desplaçaments interns amb transport públic x 100 / desplaçaments totals interns
· 309 Nombre de viatgers anuals del servei municipal de transport flexible
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MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC
MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE TRANSPORT PÚBLIC

3.2.3

ADEQUACIÓ DE L’ITINERARI DES DE MONTORTAL FINS LA PARADA
DE METRO

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O7, O8, O9, O10
Justificació
El metro pot ser una bona connexió entre Montortal i el nucli principal de l’Alcúdia (i altres
municipis). L’itinerari fins arribar al baixador recorre aproximadament 200 metres, i per tant és
una distància assolible per a anar a peu o amb bici, però no reuneix condicions adequades.
Descripció de l’acció
Es proposa adequar l’itinerari des de Montortal fins la parada de metro, amb les següents
intervencions:
⋅
⋅

Reducció de carril de circulació i disposició d’andana lliure de trànsit per a mobilitat a peu
iamb bici, protegida del trànsit mitjançant balises
Aplicació de mesures de pacificació del trànsit en el punt més crític, que és el pas sota
l’autovia A7, en aquest punt, cal a més, la col·locació d’enllumenat adequat

A banda, es proposa que des de l’Ajuntament s’oferisca un programa d’incentius per al’ús del
metro com a connexió amb el nucli principal: bonificacions en els viatges, bonificacions per a
serveis culturals i d’oci en el municipi, etc.
Recursos
Gestions relacionals
Realització d’obres
Intervencions puntuals
Agents responsables
Ajuntament, Ministeri de Foment
Agents implicats
Veïnat de Montortal
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 308 Nombre de viatgers anuals de la Línia 1 ‘Bétera – Vilanova de Castelló’ de Metrovalencia
(parada Montortal)
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

4
4.1
4.1.1

MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
REDUIR EL TRÀNSIT AMB VEHICLE PRIVAT MOTORITZATEN EL
NUCLI URBÀ
SOL·LICITUD DE DESVIAMENT DE LA CV-50 PER FORA DEL NUCLI
URBÀ

Objectius relacionats
O1, O2, O11
Justificació
La CV-50 travessa el municipi. Es tracta de l’Avinguda de Carlet i l’Avinguda Guadassuar que
esdevenen vials d’elevada intensitat de trànsit.Aquestes avingudes representen una barrera per a
la connexió entre dues zones del nucli urbà.
Ja existeix un projecte la Conselleria d’Infraestructures i Transports de l’any 2006 on la variant de
la CV-50, en el tram L’Alcúdia -Llombai, es transforma en una tram d’autovia que connecta amb
l’A7.
D’aquesta manera la CV-50 deixaria de creuar el municipi i passaria a ser via urbana.
Descripció de l’acció
Sol·licitar a Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territorireunions amb
l’Ajuntament de l’alcúdia per a que s’actualitze l’estudi de desviament de la CV-50 per fora del
nucli urbà.
Recursos
Gestions relacionals
Agents responsables
Ajuntament, Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori
Agents implicats
Cost aproximat
-

Horitzó temporal
-

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 403 Nombre de reunions amb les administracions competents, Conselleria d’Habitatge, Obres
públiques i Vertebració del territori
· 405 Intensitat mitjana diària de circulació de vehicles motoritzats en la travessera urbana de la
carretera CV-50
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4
4.1
4.1.2

MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
REDUIR EL TRÀNSIT AMB VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT EN EL
NUCLI URBÀ
ESTUDI DE REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT

Objectius relacionats
O1, O2, O3, O4, O5, O7, O8, O10, O11
Justificació
Els carrers d’un sol sentit de circulació són més segurs per al trànsit de vianants, sobretot en les
interseccions. També són carrers on l’espai de circulació es pot reduir al mínim, i es pot guanyar
espai en les voreres.
Aquesta acció planteja un estudi per a aconseguir carrers de sentit únic.
D’altra banda, s’han detectat carrers on es genera trànsit de travessia, que només té l’objectiu de
creuar el centre del poble i evitar l’avinguda.
Alguns penetren en l’àrea de prioritat de vianants i accedeixen per portes d’entrada on
s’especifica un canvi de comportament en la circulació i disminució de velocitat. Açò podria ja
implicar una mesura de pacificació i dissuasió d’una circulació de pas, ja que el trànsit s’ha de fer
en convivència de vianants que tenen preferència de pas. No obstant, s’haurà d’estudiar si també
cal, en aquests casos, la implantació de mesures de pacificació i calmat del trànsit, o s’ha de
recòrrer a una reordenació del trànsit.
Descripció de l’acció
Es proposa fer un estudi per a reordenar sentis de circulació i eliminar trànsit de travessia.
Es planteja d’una banda, aconseguir sentits únics en els carrers:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Carrer Verge de l’Oreto
Carrer Pintor Vergara (tram entre l’avinguda d’Antonio Almela i el carrer de Sant Vicent)
Carrer de Santa Bàrbara (tram entre el carrer Ramón y Cajal i el carrer del mestre Enric
Garcés)
Avinguda d’Ausiàs March (tram entre el carrer de Vilar Miralles i camí Vell d’Alzira)
Carrer de Calvo Acacio
Carrer Primer de Maig
Carrer Ismael Tomás Alacreu
Carrer Federico García Lorca
Carrer Gil Albert
Carrer de Magúncia
Carrer de Fra Junipero Serra
Carrer Pissarro (tram entre el carrer Tribunal de les Aigües i Fra Junipero Serra)
Carrer de Poeta Millo

Altre aspecte a estudiar ha de ser reduir o evitar el trànsit de travessia dels carrers:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

carrers Pintor Vergara-Santa Bàrbera
carrers Pintor Sorolla-Major-Sant Francesc-Verge de l’Oreto
carrers Colom i Sant Antoni
carrers Mare de Déu dels Dolors-Jaume Roig-Joan XXIII
carrers Germanies-Sant Vicent-Juan de Torrella

Aquesta acció contempla l’estudi de reordenació del trànsit i la senyalització posterior.
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Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Intervencions puntuals
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Acció 1.3.3
Indicadors relacionats
· 004 Desplaçaments interns amb vehicle privat motoritzat x 100 / desplaçaments totals interns
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4
4.2

MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
MILLORAR EL DISSENY DE LA XARXA VIÀRIA

4.2.1

MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DE ZONA ESCOLAR

Objectius relacionats
O4, O7, O11
Justificació
La senyalització de zona escolar és un recurs que contribueix a augmentar la segurtetat vial dels
entorns escolars.
Encara que l’Alcúdia ha alliberat de trànsit els accessos als centres educatius, els vials que
discorren al voltant continuen sent un espai de trànsit de cotxes que conviu amb les rutes
escolars.
Les poques senyals que s’han trobat a les proximitats d’algun centre educatiu no són adequades,
no indiquen zona escolar ni recorden la limitació de velocitat (encreuaments d el’Avinguda Antonio
Almela junt a CEIP Les Comes).
Junta a senyalització de zona escolar, cal recordar la limitació de la velocitat (segons la ubicació
correspondrà a 30km/h o a 20 km/h.
Junta CEIP Heretats si hi ha senyal de zona escolar, que limita la velocitat a 10km/h.
Descripció de l’acció
⋅
⋅
⋅

Senyalització dels carrers que envolten els centres escolars.
Col·locació de les senyals de zona escolar, d’una manera homogènia i normalitzada
Col·locació de les senyals de limitació de velocitat

Recursos
Intervencions puntuals
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 404Nombre de rutes escolars amb senyalització de zona escolar
· 709 Nombre d’alumnes de primària que accedeixen a peu a l’escola
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4
4.2

MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
MILLORAR EL DISSENY DE LA XARXA VIÀRIA

4.2.2

REMODELACIÓ D’INTERSECCIONS I DE ROTONDES

Objectius relacionats
O3, 04, O7, O11
Justificació
A partir de l’anàlisi realitzat s’han detectat alguns punts conflictius, on el trànsit provoca
problemes o fins i tot es produeixen accidents.
La rotonda de l’Olivera és un punt conflictiu detectat a partir d’anàlisi tècnic i també per les
aportacions de la ciutadania.
La rotonda de l’avinguda Antonio Almela amb el carrer 1r de maig, destaca per concentració
d’accidents.
La intersecció dels carrers Pablo Iglesias Posse -carrer de La Florida i – Av. Montortal, amb el pont
que creua sobre la séquia Reial del Xúquer és conflictiva pel trànsit de vehicles pesants.
Descripció de l’acció
Es proposa modificar el disseny de les següents interseccions:
⋅
Rotonda de l’Olivera:
supressió del carril que permet gir sense incorporació a rotonda, reducció carrils a
un sol carril de circulació intern a la rodona, amb radi suficient perquè giren els
camions.
Reubicació passos vianants. Aproximar-los per a millorar la mobilitat a peu. Evitar
passos de vianants en diagonal (no adequats per a persones invidents o amb
diversitats visuals). En la cantonada de la benzinera, reordenar la circulació i accés
dels vehicles i habilitar un espai per al trànsit de vianants, i permetre la fluïdesa
dels desplaçaments a peu.
⋅
Rotonda en avinguda Antonio Almela amb carrer 1er de maig, on hi ha concentracions
d’accidents (col·lisions entre vehicles)
elevar els passos de vianants en aquests dos vials per reduir la velocitat
d’incorporació d’accés a la rotonda
⋅
Intersecció en Pablo Iglesias Posse -carrer de La Florida i – Av. Montortal-carrer Corretjers –
on està el pont que creua sobre la séquia Reial del Xúquer, passen els camions que van a la
cooperativa
Es proposa un estudi del lloc que aboque en un projecte que contemple la
complexitat de la mobilitat, i que resolga els desplaçaments a peu, la circulació de
bicicletes, el trànsit rodat i el pas de camions (que passen per aquest punt per
anar i tornar de la Cooperativa)
Projecte a realitzar amb el diàleg entre administració i usuaris de transport de la
cooperativa, per tal de contemplar els condicionants del transport de mercaderies
que circulen per aquest punt
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament, Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i vertebració del Territori
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Agents implicats
Cost aproximat
Alt

Horitzó temporal
Mitjà termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 405 Intensitat mitjana diària de circulació de vehicles motoritzats en la travesseea urbana de la
carretera CV-50
· 701 Nombre d’accidents amb viannts ferits en zona urbana x 1000 / població total
· 703 Nombre d’accidents mortals en zona urbana x 1000 / població total
· 704 Nombre d’accidents en encreuaments en zona urbana x 1000 / total habitants
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4
4.2

MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
MILLORAR EL DISSENY DE LA XARXA VIÀRIA

4.2.3

ESTUDI DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA GUADASSUAR

Objectius relacionats
O1, O3, 04, 05, 07, 08, O10, 011
Justificació
Existeix un estudi per a elaborar un projecte de transformació de l’Avinguda Guadassuar, per tal
de reduir espai per al vehicle motoritzat, guanyar espai en voreres, encaixar un carril bici i
continuar l’alineació existent d’arbrat.
Descripció de l’acció
Revisió del projecte de reurbanització de l’avinguda Guadassuar i incorporació dels seguents
criteris:
⋅
reduir carrils al mínim (3m)
⋅
carril bici en calçada
⋅
limitació de velocitat a 30 Km/h
⋅
delimitar aparcament en cordó
⋅
mantindre un ample constant de vorera, ampliar, eliminar pilones i altres obstacles
⋅
eliminar aparcament en bateria i aparcament sobre vorera, eliminar ocupació privada de la
via pública amb vehicles d’establiments comercials
⋅
donar continuïtat a la vorera en l’eixida del carrer Metge Ferran
⋅
continuació de l’arbrat
⋅
especial atenció a encreuament inclòs en Xarxa d’itineraris quotidians, en el punt que
comunica amb el Centre de Salut
⋅
eliminació de semàfors
⋅
creació de passos de vianants en totes les interseccions
De manera transitòria, caldria revisar el temps dels semàfors mentre estiguin, per tal que
diferents perfils de persones que creuen a peu tinguen suficient temps de pas, sense allargar en
excés el temps d’espera per a vianants. La velocitat de referència per a calcular el temps és de
0,5m/s, per tal que els creuaments es realitzen de forma segura i sense precipitació. Cal tenir en
compte els 3 segons necessaris per a reacció del vianants i que comencen a caminar. La fase
intermitja tindrà una durada que permeta a una persona situada al centre de la calçada en el
moment del seu inici aconseguir una vorera o illeta abans del seu final (amb un mínim de 5
segons).
A més s’adaptaran dispositius sonors als semàfors per a persones amb mancances visuals que no
compten amb aquest servei, per tal que emeten les senyals indicant el cicle en el que es troba el
semàfor. Així com altres dispositius d’adaptació a la diversitat funcional de diferents col·lectius,
de manera que s’afavorisca la seua seguretat i autonomia.
Es proposa incloure en el projecte la continuació del vial per l’avinguda de Carlet.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Ajuntament
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Agents implicats
Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i vertebració del Territori
Cost aproximat
Baix (redacció estudi)

Horitzó temporal
Llarg termini

Accions relacionades
Accions 4.1.1 (canvi de titularitat del vial)
Indicadors relacionats
· 405 Intensitat mitjana diària de circulació de vehicles motoritzats en la travessia urbana de la
carretera CV-50
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4
4.3

MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT

4.3.1

REURBANITZACIÓ DE CARRERS I INCORPORACIÓ DE NOVES
PLACES D’APARCAMENT

Objectius relacionats
O1, O2, O3, O5, O7, O8, O10, O11
Justificació
Al nucli urbà hi ha una sèrie de carrers que tenen suficient amplària (mínim 10 m) que permet un
carril de circulació en sentit únic, espai per a estacionament en cordó a un costat o als dos
costats, i voreres amb l’ample mínim acord a la normativa vigent en matèria de mobilitat.
Aquesta canvi de disseny d’aquests carrers, suposa en alguns casos, l’eliminació d’un sentit de
circulació en carrers de doble sentit, en altres, només l’estretiment del carril de circulació. En tot
cas, es planteja l’ampliació d’aquelles voreres que no arriben a l’ample mínim accessible.
Les noves places d’estacionament compensen la pèrdua de places en l’àrea de prioritat de vianants
del casc antic (veure Línia estratègica 1.2.).
Descripció de l’acció
Reurbanització dels carrers que s’enumeren a continuació, amb l’objectiu de:
-

deixar un sol sentit de circulació
reduir el carril de circulació al mínim permés
ampliar les voreres perquè complisquen la normativa vigent en matèria d’accessibilitat
reservar espai d’estacionament en cordó
evitar l’estacionament en bateria o semibateria, que dificulta la visibilitat en les
interseccions i obliga a treure els contenidors de recollida de residus cap a la via, i
complica l’accessibilitat.

Amb aquesta reurbanització s’aconsegueixen 354 noves places d’aparcament distribuïdes en els
següents carrers:
Situació
Carrer Pintor Vergara *
(tram entre l’avinguda d’Antonio Almela i el carrer de
Sant Vicent)
Primer de Maig *
Doctor Fleming *
Carrer de Santa Bàrbara *
(tram entre el carrer Ramón y Cajal i el carrer del
mestre Enric Garcés)
Carrer Pintor Sorolla *
Carrer de Pablo Iglesias Posse *
Carrer de Fra Junipero Serra *
(tram entre el carrer Pablo Iglesias Posse i carrer
Manuel Tarancón)
Carrer del Xúquer *
Carrer Pissarro *
(tram entre el carrer Tribunal de les Aigües i Fra
Junipero Serra)

nombre de places
eliminades
9
47
55
11
35
47
27
34
11
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Carrer de Massalavés **
Carrer del Tribunal de les Aigües **
(tram entre el carrer Primer de Maig i carrer Pissarro)
Carrer del Tribunal de les Aigües **
(tram entre el carrer Alexander Alapont i el carrer
Manuel Tarancón)
Carrer d’Ovidi Montllor **
(tram entre el carrer Primer de Maig i carrer de
Pissarro)
Total
*Carrers de doble sentit, modificats a carrers d’un sentit amb espai
d’estacionament en cordó als dos costats
**Carrers d’un sentit de circulació i espai d’estacionament a un costat,
modificats a carrers amb estacionament en dos costats

27
10
31
10
354

Aquestes places compensen les 328 places d’aparcament que es perden en l’Àrea de prioritat per
a vianants del casc antic.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Alt

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 401 Nombre turismes censats x 1000 / Població total
· 501 Nombre de places d’aparcament a la via pública x 100 / turismes censats (cobertura
aparcament en via pública)
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MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT

4.3.2

RESERVA D’ESPAI PER A ESTACIONAMENTS DE MOTOCICLETES I
CICLOMOTORS

Objectius relacionats
O1, O2, O10
Justificació
L’Alcúdia té un parc de ciclomotots i motocicletes elevat. Aquests vehicles, si estacionen en la via
pública, en espais d’aparcament lliure per a tots els vehicles, ocupen un espai important que
podria restar places d’aparcament de tursmes. En canvi, si aparquen en llocs expresament
reservats per a aquest tipus de vehicle, s’optimitza l’espai disponible.
Descripció de l’acció
Es proposa destinar espai per a estacionament de motocicletes i ciclomotors, en espai dissenyat
exclusivament per a aquests vehicles, per tal que ocupen aquests llocs i no consumisquen places
per a turismes.
Aquesta acció implica la correcta senyalització d’aquestes places.
Se situaran en els espai junt a passos de vianants, on s’ha d’evitar estacionament de vehicles
(turismes i furgonetes).
En tot cas, és una mesura a incorporar en l’ordenança de trànsit que aquests vehicles estacionen
als llocs reservats expressament i no ocupen espais destinats a turismes.
Recursos
Intervencions puntuals
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 401 Nombre turismes censats x 1000 / Població total
· 402 Nombre de motocicletes i cliclomotors censats x 1000 / població total
· 501 Nombre de places d’aparcament a la via pública x 100 / turismes censats (cobertura
aparcament en via pública)
· 503Nombre de places d’aparcament a la via pública x 100 / motocicletes i ciclomotors (cobertura
aparcament en via pública)
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MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT

4.3.3

SENYALITZACIÓ D’APARCAMENT DE CAMIONS

Objectius relacionats
O1, O2, O10
Justificació
Actualment per dins del nucli no poden circular camions de més de 3,5t, i hi ha senyalització que
ho limita, en els vials d’accés.
Amb l’objectiu d’optimitzar l’espai d’aparcamet disponible en la via pública, es proposa que els
camions, de qualsevol tonatge, no puguen aparcar en zones residencials, i que es limite
l’aparcament d’aquests vehicles als polígons industrials. D’aquesta manera no ocupen places que
poden utilitzar turismes i furgonetes.
Descripció de l’acció
Es proposa que els camions (també els de menys de 3,5t) no puguen aparcar dins del nucli urbà
residencial, exceptuant les tasques de càrrega i descàrrega de distribució de mercaderies.
Aquesta acció implica que aquesta limitació es comunique i se senyalitze en els punts d’accés al
nucli urbà. En aquesta, es pot indicar la disposició d’espai per a estacionar camions als polígons
industrials.
En tot cas, aquesta mesura ha d’estar contemplada en l’ordenança municipal de trànsit.
Recursos
Intervencions puntuals
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Associacions de comerciants, Operadors logístics i transportistes
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 501 Nombre de places d’aparcament a la via pública x 100 / turismes censats (cobertura
· 508 Nombre d’usuaris en aparcament de camions en ploígons industriasl
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MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT

4.3.4

REVISIÓ DE LES PLACES PMR I ADAPTACIÓ A NORMATIVA
D’ACCESSIBILITAT

Objectius relacionats
O3, O4
Justificació
Les diverses places reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), que hi ha al municipi,
no reuneixen les condicions necessàries per a ser accessibles.
Cap de les places resol l’accés a la vorera des de la calçada, ni l’espai lliure d’aproximació al vehicle.
Poques estan ben senyalitzades.
Descripció de l’acció
Adaptar les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) a la normativa vigent
en matèria d’accessibilitat.
Recursos
Intervencions puntuals
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Entitats i associacions de persones amb diversitat funcional
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 504 Nombre de places d’aparcament per a PMR a la via pública
· 505Nombre de places d’aparcament per a PMR a la via pública adaptades x 100 / total places PMR
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4
4.4

MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES

4.4.1

INCREMENT DE PLACES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Objectius relacionats
O1, O5, O10
Justificació
Es detecta mancança d’espais reservats per a càrrega i descàrrega de mercaderies.
D’altra banda, per tal d’optmitzar l’espai d’aparcament lliure en vía pública, es planteja regular
millor l’horari d’aquesta activitat, de manera que es pot aconseguir:
⋅
en l’àrea de preferència de vianants del casc antic, s’aconsegueix que els vehicles de
distribució de mercaderies no circulen per aquesta zona fora d’aquests horaris:
de 7.00 a 10.00 hores
de 14.00 a 17.00 hores
⋅
en la resta del municipi, s’aconsegueix més espai d’estacionament, que queda lliure fora
d’horari de càrrega i descàrrega, i ‘ s’evita l’hora punta del matí (entre les 9.00 i les 10.00):
de 14.00 a 16.00 hores
de 20.00 a 8.30 hores
Descripció de l’acció
Es proposa reservar més espai per a places de càrrega i descàrrega de mercaderies, i revisar la
regulació horària.
En qualsevol cas, les franges horàries per a la distribució urbana, hauran de ser consensuades
amb veïns i comerciants.
La senyalització horitzontal de la plaça de càrrega i descàrrega haurà d’anar acompanyada de la
senyalització vertical corresponent i haurà de ser contemplada en l’Ordenança municipal de
trànsit de l’Alcúdia.
Recursos
Intervencions puntuals
Provisió de bens
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Teixit empresarial
Associacions de comerciants
Operadors logístics i transportistes
Cost aproximat
Baix
Accions relacionades

Horitzó temporal
Curt termini

Indicadors relacionats
· 601 Nombre de places d’estacionament per a càrrega i descàrrega x 1000 / Població total
· 602 Nombre de places d’estacionament per a càrrega i descàrrega x 100 / total places
d’aparcament
· 603 Nombre d’infraccions relacionades amb la indisciplina en l’aparcament (operacions fora de la
zona reservada de càrrega i descàrrega)
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4
4.4

MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES

4.4.2

PROMOCIÓ D’ ALTERNATIVES DE VEHICLES SOSTENIBLES PER A
DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES

Objectius relacionats
O1, O2, O5, O6, O8, O10, O11
Justificació
Les dimensions del municipi i la topografia plana, fan possible que s’adopten amb certa facilitat,
vehicles de repartiment més sostenibles, com les bicicletes de càrrega.
Aquesta proposta és adequada per a tot el municipi, ja que té una limitació de velocitat 30km/h,
però es sobretot recomanable per a l’àrea de prioritat de vianants del casc antic, on es necessita
conviure amb altres usos urbans. A més, l’impacte ambiental i acústic d’aquests vehicles és nul.
Descripció de l’acció
Es proposa que des de l’administració es promoga una distribució urbana de mercaderies amb
bicicletes de càrrega (elèctriques o convencionals).
Des de l’administració es pot potenciar a través de diferents mitjans:
⋅
No restringir l’horari de repartiment fet amb bicicleta
⋅
Aplicar incentius fiscals a les empresses que realitzen la distribució urbana amb bicicleta
En coordinació amb els comerciants del casc antic, i com experiència pilot:
⋅
Aplicar incentius fiscals als comerços (inicialment del casc antic de preferència de vianants)
que posen en marxa repartiment a domicili amb bicicleta.
Recursos
Modificació normativa
Agents responsables
Ajuntament, Teixit empresarial i associacions de comerciants
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Mitjàt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 604 Nombre d’empreses que adopten servei de repartiment amb bici

60
Pla de Mobilitat de l’Alcúdia
Document: Annex 2 Accions
www.sietearquitecturamasingenieria.com

ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

5
5.1
5.1.1

MOBILITAT CAP ELS POLÍGONS INDUSTRIALS
FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS CAP ELS
POLÍGONS INDUSTRIALS
APLICACIÓ D’INCENTIUS PER A PROMOCIONAR LA MOBILITAT NO
MOTORITZADA

Objectius relacionats
O2,O6, O7, O8, O10
Justificació
Des de l’administració es pot impulsar la col·laboració amb empreses perquè implanten mesures
que reduisquen la mobilitat amb vehicle privat, i contribuisquen a reduir emissions contaminants
en el municipi. I aquestes empreses es poden veure beneficiades amb subvencions o incentius
fiscals.
Aquestes mesures, a més, reduirien l’arribada de vehicles i la necessitat d’espai d’estacionament al
voltant de les empresses, als polígons industrials.
Descripció de l’acció
Implicar les empreses perquè apliquen incentius a la mobilitat activa: a peu i amb bici o amb
transport públic.
Els incentius de les empreses cap els treballadors i treballadores, poden anar des de
compensacions amb temps de treball (reducció de temps de treball, eixir 10 minuts abans, etc),
amb punts (que després es traduisquen amb premis relacionats amb viatges, oci, etc.) o incentius
econòmics.
Recursos
Modificació normativa
Agents responsables
Ajuntament, teixit empresarial i associacions de comerciants
Agents implicats
Cost aproximat
baix

Horitzó temporal
Mitjà termini - continu

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 1001 Longitud d’itineraris per a bicicletes de connexió amb els polígons industrials
· 1002 Nombre d’empreses que implanten mesures de mobilitat sostenible al treball
· 1003 Nombre de persones beneficiades pels incentius de mobilitat sostenible al treball
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5
5.1
5.1.2

MOBILITAT CAP ELS POLÍGONS INDUSTRIALS
FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS CAP ELS
POLÍGONS INDUSTRIALS
ELABORACIÓ DE PLANS DE MOBILITAT D’EMPRESA

Objectius relacionats
O2,O6, O7, O8, O10
Justificació
Les empreses poden ser actors fonamnetals en el foment i promoció d el amobilitat sostenible per
a acudir al treball.
En aquest sentit, la primera tasca que cal fer és coneixer en detall la caracterització de la
mobilitat del personal que hi terablla, per tal de fer una diagnosi que permeta establir les
posteriors mesures. Açò es definiria a través de Plans de Mobilitat d’Empresa.
Descripció de l’acció
Implicar les empreses perquè redacten Plans de Mobilitat d’Empresa/ o Plans de mobilitat al
treball, orientats a modificar els hàbits de desplaçament dels seus treballadors i treballadores.
Recursos
Gestions relacionals
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Teixit empresarial i associacions de comerciants
Agents implicats
Ajuntament
Cost aproximat
baix

Horitzó temporal
Mitjà termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 1004 Nombre d’empreses que redacten Plans de mobilitat d’empresa
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ACCIÓ

5.1.3

MOBILITAT CAP ELS POLÍGONS INDUSTRIALS
FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS CAP ELS
POLÍGONS INDUSTRIALS
PERMEABILITZAR LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER
ADEQUACIÓ DE DOS PASSOS SOBRE LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER
PER A LA MOBILITAT A PEU

Objectius relacionats
O1, O3, O7, O11
Justificació
El tram de la séquia Reial de Xúquer que discorre pel nucli urbà de l’Alcúdia, actua com alímit
entre l’àrea residencial i un dels polígons industrials. La comunicació entre les dues zones es
realitza a través de ponts, on la mobilitat a peu no está sempre ben resolta.
En concret es detecten problemes en la continuitat dels itineraris per a viannats en els ponts del
Camí Vell d’Alzira i del carrer de la Florida.
Descripció de l’acció
Es propsa la intervenció en dos dels pASSOS sobre la séquia Reial del Xúquer, per a millorar la
mobilitat a peu entre el nucli urbà i el polígon industrial.
⋅
⋅

Ampliació de voreres i reducció de carrils de circulació en el pont del Camí Vell d’Alzira
Ampliació de voreres, neteja d’elements mobles com baranes i senyals que actualment
obstaculitzen el trànsit de vianants i reducció de carrils de circulació en el pont carrer de la
Florida-Av.Montortal

Recursos
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Cost aproximat
Mitjà

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 001 Desplaçaments interns a peu x 100 / desplaçaments totals interns
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6
6.1

CONNEXIÓ TERRITORIAL I ENTORN RURAL
HABILITAR CORREDORS DE PASSEIG CICLO-VIANANTS

6.1.1

CONNEXIÓ DES DEL NUCLI URBÀ AMB EL RIU MAGRE

Objectius relacionats
O3, O4, O6, O7, O8
Justificació
La proximitat de l’espai natural de la Ribera del Magre convida a proposar una bona connexió ciclovianant, que enllace el nucli i els indrets on ja s’han habilitat rutes ambientals i zones d’esbarjo,
jocs, etc.
L’habilitació d’un itinerari de connexió, adequat i ben senyalitzat, contribuirà a la posada en valor
d’aquest espai d’interès ambiental i paisatgístic.
Ja existeix infraestructura ciclclista que s’aproxima al riu, però cal resoldre la connexió entre el
carril bici de l’avinguda Comte Serrallo amb el camí de Carlet-Algemesí amb les zones habilitades
per a l’estada. (Acció 2.1.3)
Ja existeix un sendder senyalitzat vora riu, però cal la connexió amb el nucli urbà.
Descripció de l’acció
Es proposa la connexió des del nucli urbà amb Ruta ambiental pel paratge natural de la Ribera del
Magre.
⋅
⋅
⋅
⋅

Adequar el camí de Carlet-Algemesí (vora riu) per a la mobilitat a peu i amb bici, implantant
elements de pacificació del trànsit.
Senyalització adequada que informe de la ruta, les distàncies a indrets d’interes i zones
d’esbarjo, característiques del camí, etc.
Continuació de la infraestructura ciclista, que connecte el final del carril bici de Comte
Serrallo fins punt d’accés a l’espai natural del riu.
Instal·lació, en aquest punt, d’aparcament de bicicletes.

Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Confedració Hidrogràfica del Xúquer
Cost aproximat
baix

Horitzó temporal
Mitjà termini

Accions relacionades
Acció 2.1.3
Indicadors relacionats
· 110 Longitud total d’itineraris per a vianants senyalitzats en zona rural
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6
6.1

CONNEXIÓ TERRITORIAL I ENTORN RURAL
HABILITAR CORREDORS DE PASSEIG CICLO-VIANANTS

6.1.2

CONNEXIÓ DES DEL NUCLI URBÀ AMB CAMINS RURALS

Objectius relacionats
O3, O4, O6, O7, O8
Justificació
El foment d’una relació més estreta entre el nucli urbà i l’entorn rural, i el foment d’una connexió
no motoritzada amb aquest entorn, passa per l’adequació de camins històrics.
Es proposen els camins Plagamell, de la Muntanya i de Benimodo, però la mesura es pot estendre a
una xarxa més ampla de rutes saludables pels camins rurals del terme municipal.
El camí dePlagamell és la connexió amb el nucli de Montortal, la seua adequació implica la millora
de la connexió amb l’altre nucli urbà dins del terme municipal de l’Alcúdia, a més de l’atractiu com
a passeig per l’entorn rural que connecta amb l’Hort de Manús, creua la séquia Vella d’Alzira, el
barranc de Prada, etc. Aquest camí, però, s’hauria de coordinar amb l’ajuntament de Guadassuar,
ja que part d’aquest està en terme municipal d’aquest municipi.
El camí de la Muntanya és un dels principals camins rurals del municipi, i connecta amb la senda
dels barrancs i el Corral de Rafel.
Altres camins com el de Benimodo, que passen pel cementeri municipal, podrien ser dels següents
itineraris a adequar.
Descripció de l’acció
Es proposa:
⋅
Desenvolupar un projecte de senyalització orientativa d’aquests camins, que comence en les
portes d’eixida des del nucli urbà, on s’informe de característiques del recorregut, distàncies
a indrets d’interès, etc.
⋅
Adequació dels marges, deixant ample suficient lliure de cotxes, amb paviments drenants,
presència de vegetació i arbrat
⋅
Habilitació de punts de descans amb dotació de mobiliari i elements d’ombra
⋅
Pacificació del trànsit (limitar a velocitat 30km/h i incorporació d’elements que obliguen a
rebaixar la velocitat en trams rectes)
⋅
Correcció de punts amb mala visibilitat
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Realització d’obres
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Confedració Hidrogràfica del Xúquer, Ajuntament de Guadassuar, Ajuntament de Benimodo,
Mancomunitat de la Ribera Alta
Cost aproximat
Horitzó temporal
Mitjà
Mitjà termini
Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 109 Nombre de comissions internes per a la creació de les rutes saludables
· 110 Longitud total d’itineraris per a vianants senyalitzats en zona rural
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7
7.1

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
REVISAR ORDENANCES I PLANEJAMENT

7.1.1

MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT

Objectius relacionats
O7, O8, O10. O11. O12
Justificació
La diagnosi d’aquest Pla de Mobilitat indica la necessitat de modificar alguns aspectes de
l’Ordenaná municipal de trànsit, en relació a la velocitat limit en l’àrea de prioritat de vianants, la
circulació de bicicletes, l’estacionament de ciclomotors, motocicletes i vehicles pesants, la
reulació horària de repartiment de mercaderies en les places reservades a la càrrega i descàrrega.
També es troba mancança en la regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues
rodes.
En general, l’ordenança necessita d’una revisió completa, on es deixe clara la jerarquia modal, i es
regulen tots els modes de desplaçament.
Descripció de l’acció
Modificació de l’Ordenança municipal de trànsit
Recursos
Modificació de normativa
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
-

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 705 Nombre de vehicles que superen la velocitat màxima permesa en els controls en zona urbana
/ total controls
· 1201 Nombre de comissions internes per a l’actualització de l’ordenança municipal de trànsit
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7
7.1

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
REVISAR ORDENANCES I PLANEJAMENT

7.1.2

MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA AMB
TERRASSES I ALTRES ELEMENTS COMPLEMENTARIS

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O5, O7, O12
Justificació
En itineraris on hi ha major flux de vianants, es considera insuficient l’espai mínim que s’ha de
deixar lliure per al pas, que actualment és d’1,6m, i que, al menys en els carrers de la Xarxa
d’itineraris quotidians, l’ample lliure de pas hauria de ser major i permetre que la gent que
camina ho faça d’una manera còmoda, amb acompanyants, o amb càrregues, carrets, etc. i que es
puguen creuar dues persones sense interferències
Descripció de l’acció
Modificació de l’ordenança d’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses i
altres elements complementaris en relació a l’ample lliure per al pas en voreres i itineraris per a
vianants.
S’estableix que en els itineraris de la Xarxa de mobilitat quotidiana aquest espai lliure ha de ser
com a ínim de 2m.
A més, l’ordenança ha d’incorporar que les terrasses s’ubiquen separades de la façana. És a dir que
l’espai lliure per al pas s’ha de situar entre la façana i el mobiliari de taules, cadires i altres
elements. D’aquesta manera es facilita el trànsit i l’accessibilitat de persones invidents, quan
circulen per voreres i itineraris per a vianants
Recursos
Modificació de normativa
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
-

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 1202 Nombre de comissions internes per a l’actualització de l’ordenança reguladora de l’ocupació
de la via pública amb terrasses i altres elements complementaris
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7
7.1

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
REVISAR ORDENANCES I PLANEJAMENT

7.1.3

MODIFICACIÓ DEL PGOU SOBRE SÒL DOTACIONAL EN LES NOVES
ÀREES URBANITZABLES

Objectius relacionats
O1, O3, O4, O5, O7, O10, O12
Justificació
Les noves àrees urbanitzables del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), situen la reserva de sòl
dotacional en ubicacions llunyanes a la trama existent. Ll’augment de les distàncies d’aquests
futurs equipaments, amb la resta de zones del nucli urbà, faran més complexa la mobilitat i
l’accessibilitat per a gran part de la població.
Descripció de l’acció
Realitzar una Modificació Puntual del PGOU I corregir aquestes ubicacions perquè s’equilibren les
distàncies entre els futurs equipaments i diferents punts de l’espai residencial preexistent i nou.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Modificació de normativa
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Llarg termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 1204 Nombre de comissions internes per a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
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7
7.2
7.2.1

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
INCORPORAR
LA
MOBILITAT
EN
L’ORGANITZACIÓ
ADMINISTRATIVA
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE MOBILITAT MUNICIPAL

Objectius relacionats
O12
Justificació
La diversitat de factors que tenen a veure amb la gestió de la mobilitat urbana fa necessari un
espai on es tinga present eixa lectura transversal i on es coordinen les diferents àrees de
l’administracio amb competències relacionades.
Descripció de l’acció
Creació d’una comissió de mobilitat municipal, des de la qual coordinar-se amb les diferents àrees
de l’ajuntament que en tenen competències relacionades, personal tècnic format en matèria de
mobilitat sostenible
Aquesta comissió seria l’encarregada de:
⋅
⋅

fer el seguiment del Pla de Mobilitat
vetllar perquè es compleixen els reptes plantejats en el marc del pacte d’Alcaldies pel clima i
l’energia (fer el seguiment que es demana, els mesuraments d’emissions i informes periòdics,
etc).
fer el seguiment del Pla d’Acció per l’Energia sostenible a l’Alcúdia (veure punt 6.1.2 de la diagnosi)
el qual ja planteja una sèrie d’accions relacionades amb reducció d’emissions i estalvi energètic.
Recursos
Modificació de normativa
Agents responsables
Ajuntament (Policia Local)
Agents implicats
Teixit associatiu, Consell Medi Ambient
Cost aproximat
-

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 1301 Nombre anual de reunions de la comissió interna de seguiment del PMS
· 1302 Nombre anual d’indicadors de seguiment i resultats del PMS avaluats x 100/indicadors
totals
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7
7.2
7.2.2

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
INCORPORAR
LA
MOBILITAT
EN
L’ORGANITZACIÓ
ADMINISTRATIVA
MILLORA DE LA INFORMACIÓ SOBRE ACCIDENTS

Objectius relacionats
O11, O12
Justificació
La informació actual sobre accidents necessita de dades més detallades i sistematització per tal
que permeta detectar si el problema ve donat per característiques de l’espai o disseny viari, o són
fruit d’una distracció de la persona conductora, o d’una infracció.
Descripció de l’acció
Sistematitzar la recollida d’informació sobre accidents. Aquesta ha de contemplar la ubicació
exacta, ha de distingir els modes de desplaçament implicats, ha de distingir entre col·lisions entre
vehicles o atropellaments, ha d’indicar quins tipus de vehicles estan implicats, o si hi ha bicis i
vianants implicats. A més ha d e dir si hi ha ferits, i la gravetat d’quests, o si hi ha víctimes
mortals.
Recursos
Modificació de normativa
Agents responsables
Ajuntament (Policia Local)
Agents implicats
Teixit associatiu, Consell Medi Ambient
Cost aproximat
-

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 701 Nombre d’accidents amb viannats ferits en zona urbana x 1000 / població total
· 702 Nombre d’accidents amb ciclistes ferits en zona urbana x 1000 / població total
· 703 Nombre d’accidents mortals en zona urbana x 1000 / població total
· 704 Nombre d’accidents en encreuaments en zona urbana x 1000 / població total
· 712 Pressupost assignat a la Policia local per a actualització dels sistema de recollida i gestió de
dades sobre accidents / total pressupost polica
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

7
7.3

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
IMPLICAR LA CIUTADANIA EN LES POLÍTIQUES SOBRE MOBILITAT

7.3.1

CREACIÓ DE LA MESA DE MOBILITAT O GRUP DE SEGUIMENT

Objectius relacionats
O4, O12
Justificació
La Mesa de Mobilitat és un òrgan informatiu i consultiu que té la funció d’assessorar l’ajuntament
en la creació de polítiques públiques en matèria de mobilitat. A més, té la missió de seguir
formant-se i adquirint coneixements sobre mobilitat sostenible i generar reflexions i debat.
Descripció de l’acció
Creació de la Mesa de Mobilitat, com a òrgan de participació i de seguiment del Pla de Mobilitat, i
en general de la mobilitat a l’Alcúdia.
Des d’aquesta Mesa es pot també plantejar i organitzar els continguts de la celebració de la
Setmana Europea de la Mobilitat.
La composició d’aquesta Mesa pot partir del Grup de treball generat durant el procés d’elaboració
del Pla de mobilitat, o del Consell ambiental, completant-lo a mb més ciutadania interessada i
teixit associatiu relacionat amb temes d’inclusió social i amb territori.
Recursos
Gestions relacionals
Modificació de normativa
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Teixit associatiu, Consell Medi Ambient
Cost aproximat
-

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 801Nombre de sessions de la Taula de Mobilitat
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

7
7.4

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
SENSIBILITZAR SOBRE HÀBITS DE MOBILITAT SOSTENIBLE

7.4.1

CREACIÓ DE CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

Objectius relacionats
O1, O2, 03, O4, O5, O6, O7,O8, O10, O11, O12
Justificació
Es considera necessària la creació de campanyes de comunicació i divulgació sobre el que s’està
fent al municipi en relació a la mobilitat, i de sensibilització i promoció d’hàbits de mobilitat
sostenibles.
A partir de la diagnosi i les accions dels punts anteriors, es proposen alguns ítems per a
promocionar un canvi d’hàbits de mobilitat i dels quals és necessari fer divulgació:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Disminuir l’hàbit d’ús del cotxe per dins del poble
Anar a peu per a distàncies inferiors a 500m
Conèxer la zona limitada a 20km/h, de prioritat per a viannats
Anar amb bici és fàcil a l’Alcúdia però no hi ha una cultura d’ús quotidià d’aquest mode de
desplaçament.
Reduir les infraccions de circulació i aparcament. Cal que revertir l’actitud permissiva actual
i ser més contundents en l’aplicació de sancions.

Descripció de l’acció
Disseny i posada en marxa de Campanyes de sensibiilització i divulgació en relació a:
⋅

⋅

⋅
⋅

Campanya per a donar a conèixer què és una zona 20, de prioritat per a vianats,
On explique que es tracta d’una zona de convivència i espai compartit, però amb prioritat per
a vianants. On explique com funciona, com l’han d’utilitzar els diferents usuaris i usuàries, i
els beneficis que comporta.
Campanya per a visibilitzar les moltes infraccions d’aparcament que es donen a l’Alcúdia
On explique les incomoditats i perills que ocasionen a la mobilitat per a vianants. Com
compliquen la mobilitat d’infants i majors, de persones amb mobilitat reduïda, de persones
que acompanyen o tenen cura d’altres persones i porten carrets, etc. Anunciar que després
de la campanya se seguirà i es farà el control pertinent per al seu compliment, i que
s’aplicarà un sistema d’avisos previs a les sancions.
Campanya Anar amb bici per l’Alcúdia és fàcil
Es proposa una campanya que faça visible que les característiques territorials de l’Alcúdia
faciliten l’ús quotidià de la bici:
L’Alcúdia no té cap pendent superior al 6%, i els desplaçaments es poden fer sense
massa esforç.
Les distàncies urbanes, fins i tot a polígons industrials, són inferiors als 2,5km, i les
distàncies cap alguns municipis veïns varien entre els 2 i els 8 km, distàncies adequades
per a desplaçament amb bicicleta
Tota la ciutat té una velocitat per al trànsit limitada a 30km/h, que és una velocitat que
permet la convivència de vehicles motoritzats i actius.
Aquest pla, a més, proposa una zona de menor velocitat 20km/h que permet una
circulació més lenta i segura, on també es conviu a les persones que caminen.

Recursos
Accions de comunicació
Agents responsables
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Ajuntament
Agents implicats
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Continu (les campanyes són adequades en tot
moment, especialment a l’inici d’un projecte o
quan va a realitzar-se algun canvi)

Accions relacionades
Indicadors relacionats
· 506 Nombre d’enganxaments del servei de grua per indisciplina de l’aparcament
· 507 Pressupost anual assignat a la Policia local per vigilància i control de la indisciplina de
l’aparcament a la via pública x 100 / pressupost total Policia Local
· 705 Nombre de vehicles que superen la velocitat màxima permesa en els controls en zona urbana
/ total controls
· 706 Pressupost anual assignat a la Policia local per vigilància i control de la indisciplina de les
infraccions en matèria de seguretat viària / pressupost total Policia Local
· 1101 Nombre anual de campanyes de promoció de la mobilitat sostenible realitzades
· 1102 Nombre anual de participants a les activitats durant les campanyes de promoció de la
mobilitat sostenible
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

7
7.4

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
SENSIBILITZAR SOBRE HÀBITS DE MOBILITAT SOSTENIBLE

7.4.2

ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE MOBILITAT ESCOLAR EN EL CEIP
HERETATS

Objectius relacionats
O4, O6, O7, O10, O11, O12
Justificació
El CEIP Herertats és el centre educatiu que majors problemes presenta pel que fa a mobilitat
escolar, sobretot per la massiva arribada amb cotxes. És el centre més allunyat del centre urbà i
s’ha de travessar la via del tren.
Les accions contemplades en punts anteriors van en la línea de millorar el viari que arriba a aquest
centre, perquè la mobilitat a peu i amb bici siga més accessible, segura i confortable. I també de
millorar la seguretat i accessibilitat del pas sota les vies.
Aquesta acció se centra en la necessitat de promoure un canvi d’hàbits en la mobilitat de
l’alumnat d’aquest centre.
Descripció de l’acció
Es proposa la redacció d’un projecte de camins escolars específic d’aquest centre educatiu, que
presenta particularitats que no tenen la resta d’escoles del municipi.
Aquest projecte ha de ser realitzat amb la implicació de l’administració i la comunitat educativa
(equip docent, alumnat, families i AMPA) i hauria d’incloure:
⋅
⋅
⋅
⋅

Anàlisi i caracterització de la mobilitat del centre
Visibilització dels problemes de l’elevada mobilitat amb cotxe
Creació de Grup de treball amb la implicació de: Administració-AMPA-Centre educatiu.
L’objectiu és el de buscar, conjuntament, propostes que reduisquen l’elevada mobilitat amb
cotxe i augmenten la mobilitat a peu, i treballar per un guany d’autonomia de la infància.
Redacció del Pla de mobilitat escolar del CEIP Heretats

Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Comunitat educativa (Personal docent, famílies, AMPA, alumnat)
Cost aproximat
Baix
Accions relacionades

Horitzó temporal
Curt termini

Indicadors relacionats
·707Nombre de sessions de la Taula de Mobilitat amb l’ordre del dia el projecte de camins escolars
segurs
·708 Nombre de centres escolars que tenen definit el seu itinerari escoalr segur
· 709 Nombre d’alumnes de primària que accedeixen a peu a l’escola
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ÀMBIT
LÍNIA
ESTRATÈGICA
ACCIÓ

7
7.4

ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES
SENSIBILITZAR SOBRE HÀBITS DE MOBILITAT SOSTENIBLE

7.4.3

INCORPORACIÓ DELS CONCEPTES SOBRE MOBILITAT SOSTENIBLE
EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR

Objectius relacionats
O1, 02,O4, O6, O7, O10, O11, O12
Justificació
El paper del centre escolar, en concret del professorat i alumnat és fonamental perquè hi haja
major coneixement sobre la necessitat que els desplaçament quotidians siguin sostenibles. És el
camí per a aconseguir un canvi d’hàbits en les famílies, a través del treball directe amb l’alumnat (i
indirectament amb les famílies, les qual reben els missatges a través de les activitats educatives
realitzades i transmeses pels seus fills i filles).
Descripció de l’acció
Es proposa la incorporació de material didàctic per a la implantació d’aprenentatges sobre
mobilitat sostenible i infància en el projecte educatiu.
Recursos
Redacció de plans, projectes i estudis
Modificació de normativa
Agents responsables
Ajuntament
Agents implicats
Centres educatius, Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
Cost aproximat
Baix

Horitzó temporal
Curt termini

Accions relacionades
Indicadors relacionats
·708 Nombre de centres escolars que tenen definit el seu itinerari escoalr segur
· 709 Nombre d’alumnes de primària que accedeixen a peu a l’escola
· 1107 Nombre de centres educatius amb activitats didàctiques relacionades amb la mobilitat
sostenible
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Annex 3: Programació
econòmic temporal

Àmbit

Línia
estratègica

Acció

Cost

Curt termini
any
1

1
Espai públic i
mobilitat a peu

1.1

1.2

1.3

Crear la xarxa
d’itineraris de
mobilitat
quotidiana

Millorar l’entorn
dels
equipaments
quotidians
Crear un àrea
de prioritat de
vianants al casc
antic

1.1.1

Pla director de la xarxa de mobilitat quotidiana

1.1.2

Senyalització de la xarxa de mobilitat quotidiana

1.1.3

Construcció de la Xarxa de mobilitat quotidiana

1.1.4

Millora de les interseccions de la Xarxa de mobilitat quotidiana

1.1.5

Dotació de verd urbà a la Xarxa de mobilitat quotidiana

1.1.6

Dotació de mobiliari a la Xarxa de mobilitat quotidiana

1.1.7

Eliminació de punts insegurs de la Xarxa de mobilitat quotidiana

1.1.8
1.1.9

Millora dels passos de vianants transversals de l’avinguda
Antonio Almela
Remodelació de l’avinguda Antonio Almela

1.1.10

Millora del carrer en el nucli pedani de Montortal

1.2.1
1.2.2

Adequació de l’entorn dels equipaments quotidians i serveis
públics
Intervenció en l’entorn del Centre de salut

1.3.1

Senyalització de l’àrea de prioritat de vianants del casc antic

1.3.2

Reurbanització dels carrers de l’àrea de prioritat de vianants del
casc antic
Reordenació del trànsit

1.3.3

any
2

Mitjà termini
any
3

any
4

any
5

Llarg termini
any
6

any
7

any
8

any
9

any
10

any
11

any
12

Àmbit

Línia
estratègica

Acció

Cost

Curt termini
any
1

1.3.4
1.4

1.5

1.6

1.7

2

Mobilitat
amb
bicicleta

2.1

Millorar les
interseccions
del nucli urbà

1.4.1

Fer seguiment
de la qualitat
ambiental

1.5.1

Permeabilitzar
la
infraestructura
viària del
ferrocarril
Crear nous
itineraris per a
passeig

1.6.1

Eliminació progressiva de pilones en els carrers de prioritat de
vianants del casc antic
Augment de la seguretat en les interseccions amb passos de
vianants
Adaptació dels passos de vianants a la normativa en matèria
d’accessibilitat
Realització de mesuraments acústics a l’espai públic del
municipi i control periòdic del soroll dels vehicles motoritzats
Realització de mesuraments d’emissions de gasos i partícules
contaminants
Millora dels actuals passos a nivell

1.6.2

Sol•licitud d’eliminació de pas a nivell

1.7.1

Adequació de l’entorn de la séquia Reial del Xúquer per a passeig

1.7.2

Adequació de la ronda Solidaritat com itinerari esportiu

Millorar la
infraestructura
ciclista

2.1.1

Creació de l’anell ciclista

2.1.2
2.1.3

Creació de vies ciclistes estratègiques per a connexió amb
polígons industrials i equipaments
Eliminació de les vies ciclistes existents

2.1.4

Dotació d’aparcament de bicicletes

2.1.5

Connexions territorials amb bicicleta

1.4.2

1.5.2

-

-

any
2

Mitjà termini
any
3

any
4

any
5

Llarg termini
any
6

any
7

any
8

any
9

any
10

any
11

any
12

Àmbit

Línia
estratègica

Acció

Cost

Curt termini
any
1

2.2
3

Mobilitat
amb
transport
públic

3.1

Fomentar la
mobilitat amb
bicicleta
Millorar les
connexions
interurbanes
amb transport
públic

2.2.1

Augment dels desplaçaments amb bicicleta a l’IES Évols

3.1.1

Actualització de la comunicació i informació del servei

3.1.2

3.2.1

Actualització del servei d’autobús al projecte CV-111, la Ribera
Alta-València
Sol•licitud a la Generalitat Valenciana per a reclamar la millora
infraestructural de la línia línia 1 ‘Bétera – Vilanova de Castelló’
de Metrovalencia FGV, per a la reducció del temps de trajecte
Plataforma reservada per a transport públic en la CV-50, que
optimitze el temps de trajecte per carretera
Adequació de les parades d’autobús

3.2.2

Creació d’un servei de transport municipal de caràcter flexible

3.2.3

Adequació de l’itinerari des de Montortal fins la parada de metro

4.1.1

Sol•licitud de desviament de la CV-50 per fora del nucli urbà

4.1.2

Estudi de reordenació del trànsit

4.2.1

Millora de la senyalització de zona escolar

4.2.2

Remodelació d’interseccions i de rotondes

4.2.3

Estudi de reurbanització de l’avinguda Guadassuar

3.1.3
3.1.4

3.2

4

Mobilitat
amb vehicle
privat i
aparcament

4.1

4.2

Millorar la
infraestructura
urbana de
transport públic
Reduir el trànsit
amb vehicle
privat
motoritzat en el
nucli urbà
Millorar el
disseny de la
xarxa viària

-

any
2

Mitjà termini
any
3

any
4

any
5

Llarg termini
any
6

any
7

any
8

any
9

any
10

any
11

any
12

Àmbit

Línia
estratègica

Acció

Cost

Curt termini
any
1

4.3

Adequar l’espai
disponible per a
aparcament

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.4

5

6

7

Mobilitat
cap els
polígons
industrials

5.1

Connexió
territorial i
entorn rural

6.1

Organització
de la
mobilitat i
polítiques
urbanes

7.1

Reurbanització de carrers i incorporació de noves places
d’aparcament
Reserva d’espai per a estacionaments de motocicletes i
ciclomotors
Senyalització d’aparcament de camions
Revisió de les places PMR i adaptació a normativa
d’accessibilitat
Increment de places de càrrega i descàrrega

Millorar la
distribució
urbana de
mercaderies
Fomentar els
desplaçaments
no motoritzats
cap els polígons
industrials

4.4.1

Habilitar
corredors de
passeig ciclovianants
Revisar
ordenances i
planejament

6.1.1

Adequació de dos passos sobre la séquia Reial del Xúquer per a
la mobilitat a peu
Connexió des del nucli urbà amb el riu Magre

6.1.2

Connexió des del nucli urbà amb camins rurals

7.1.1

Modificació d’Ordenança municipal de trànsit

-

7.1.2

Modificació d’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via
pública amb terrasses i altres elements complementaris
Modificació del PGOU sobre sòl dotacional en les noves àrees
urbanitzables

-

4.4.2
5.1.1
5.1.2
5.1.3

7.1.3

Promoció d’ alternatives de vehicles sostenibles per a
distribució urbana de mercaderies
Aplicació d’incentius per a promocionar la mobilitat no
motoritzada
Elaboració de plans de mobilitat d’empresa

any
2

Mitjà termini
any
3

any
4

any
5

Llarg termini
any
6

any
7

any
8

any
9

any
10

any
11

any
12

Àmbit

Línia
estratègica

Acció

Cost

Curt termini
any
1

7.2

7.3

7.4

Incorporar la
mobilitat en
l’organització
administrativa
Implicar la
ciutadania en
les polítiques
sobre mobilitat
Sensibilitzar
sobre hàbits de
mobilitat
sostenible

7.2.1

Creació d’una comissió de mobilitat municipal

-

7.2.2

Millora de la informació sobre accidents

-

7.3.1

Creació de la Mesa de mobilitat o grup de seguiment

-

7.4.1

Creació de campanyes de comunicació i divulgació

7.4.2

Elaboració d’un projecte de mobilitat escolar en el CEIP Heretats

7.4.3

Incorporació dels conceptes sobre mobilitat sostenible en el
currículum escolar

any
2

Mitjà termini
any
3

any
4

any
5

Llarg termini
any
6

any
7

any
8

any
9

any
10

any
11

any
12

Annex 4: Indicadors
seguiment

Àmbit

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

Repartiment
modal

001

Desplaçaments
interns a peu x
100 /
desplaçaments
totals interns
Desplaçaments
interns amb
bicicleta x 100 /
desplaçaments
totals interns
Desplaçaments
interns amb
transport públic
x 100 /
desplaçaments
totals interns
Desplaçaments
interns amb
vehicle privat
motoritzat x 100
/ desplaçaments
totals interns
Desplaçaments
amb transport
públic de
connexió externa
x 100 /
desplaçaments
totals de
connexió externa
Desplaçaments
amb vehicle
privat
motoritzat de
connexió externa
x 100 /
desplaçaments
totals de
connexió externa
Desplaçaments
externs amb
bicicleta x 100 /
desplaçaments
totals externs

eficàcia

pla

%
desplaçaments

eficàcia

pla

%
desplaçaments

qüestionari
de mobilitat
quotidiana

eficàcia

pla

%
desplaçaments

qüestionari
de mobilitat
quotidiana

eficàcia

pla

%
desplaçaments

qüestionari
de mobilitat
quotidiana

eficàcia

pla

%
desplaçaments

qüestionari
de mobilitat
quotidiana

eficàcia

pla

%
desplaçaments

qüestionari
de mobilitat
quotidiana

eficàcia

pla

%
desplaçaments

qüestionari
de mobilitat
quotidiana

002

003

004

005

006

007

Font
informació
qüestionari
de mobilitat
quotidiana
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Àmbit
Mobilitat
peu

a

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

101

Longitud de la
xarxa de
mobilitat
quotidiana
millorada (m) x
100 / longitud
total xarxa de
mobilitat
quotidiana
Longitud de
voreres d’ample
no accessible x
100 / Longitud
total de voreres
(m)
Increment de la
superfície amb
prioritat per a
vianants al’àrea
casc antic
Nombre de
passos de
vianants
adaptats x 100 /
total passos
vianants
Increment
d’arbres
plantats al nucli
urbà
Longitud de
carrers arbrats
x 100 / Xarxa
viària total
Increment de
bancs per seure
al nucli urbà
Longitud de
carrers amb
bancs x 100 /
Xarxa viària
total
Nombre de
comissions
internes per a la
creació de les
rutes saludables
Longitud total
d’itineraris per
a vianants
senyalitzats en
zona rural

execució

anual

%m

Font
informació
Ajuntament

eficàcia

pla

%m

revisió Pla

execució

anual

m2

Ajuntament

execució

anual

%
passos
vianants

Ajuntament

eficàcia

anual

arbres

Ajuntament

execució

anual

% km

Ajuntament

eficàcia

anual

bancs

Ajuntament

execució

anual

% km

Ajuntament

execució

anual

comissions
internes

Ajuntament

eficàcia

anual

km

Ajuntament

102

103

104

105

106

107
108

109

110
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Àmbit

Mobilitat
amb
bicicleta

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

111

Nombre
d’incidències
(agressions,
robatoris)
enregistrades
en la xarxa de
mobilitat
quotidiana
Longitud
itineraris per a
bicicletes (carril
bici, vorera bici,
zona 30, carrers
de convivència,
etc.) × 100 /
xarxa ciclista
anell + carrils
bici a polígons
industrials
Nombre de punts
d’aparcament
per a bicicletes
Nombre de
reunions amb les
administracions
competents i els
operadors de
transport per fer
el seguiment del
servei de
transport públic
Nombre de plens
de la
l’Ajuntament de
amb l’ordre del
dia el servei de
transport públic
Nombre de
viatgers anuals
de la línia 1
Alberic-València
Nombre de
viatgers anuals
de la línia 3
Llombai – Alzira Hospital
Nombre total
d’expedicions per
sentit i dia del
servei d’autobús
de la línia 1
Alberic-València

eficàcia

anual

incidències

Font
informació
Ajuntament

execució

anual

% km

Ajuntament

execució

anual

punts

Ajuntament

execució

anual

reunions

Ajuntament

execució

anual

plens

Ajuntament

eficàcia

anual

viatgers / any

operador de
transport
públic

eficàcia

anual

viatgers / any

operador de
transport
públic

eficàcia

anual

expedicions
sentit i dia

201

202
Mobilitat
amb
transport
públic

301

302

303

304

305

/

operador de
transport
públic
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Àmbit

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

306

Nombre total
d’expedicions per
sentit i dia del
servei d’autobús
de la línia 3
Llombai – Alzira Hospital
Nombre de
viatgers anuals
de la Línia 1
‘Bétera –
Vilanova de
Castelló’ de
Metrovalencia
(parada l’Alcúdia)
Nombre de
viatgers anuals
de la Línia 1
‘Bétera –
Vilanova de
Castelló’ de
Metrovalencia
(parada
Montortal)
Nombre de
viatgers anuals
del servei
municipal de
transport
flexible
Nombre de
parades
d’autobús amb
marquesina i
seient x 100 /
parades totals
Nombre de
parades
d’autobús on es
garanteix
l’apropament de
l’autobús x 100 /
parades totals
Nombre de
parades
d’autobús amb
informació
bàsica x 100 /
parades totals

eficàcia

anual

expedicions
sentit i dia

eficàcia

anual

viatgers / any

operador de
transport
públic

eficàcia

anual

viatgers / any

operador de
transport
públic

eficàcia

anual

viatgers / any

operador de
transport
públic

execució

anual

% parades

Ajuntament

execució

anual

% parades

Ajuntament

execució

anual

%parades

Ajuntament

307

308

309

310

311

312

/

Font
informació
operador de
transport
públic
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Àmbit

Mobilitat
amb vehicle
privat
motoritzat

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

313

Nombre de
reunions amb les
administracions
competents, i
FGV per fer el
seguiment de
l’estació de
metro
Nombre turismes
censats x 1000 /
Població total
Nombre de
motocicletes i
ciclomotors
censats x 1000 /
població total
Nombre de
reunions amb les
administracions
competents per
fer el seguiment
Nombre de rutes
escolars amb
senyalització de
zona escolar
Intensitat
mitjana diària de
circulació de
vehicles
motoritzats en la
travessera
urbana de la
carretera CV-50
Nombre de
places
d’aparcament a
la via pública x
100 / turismes
censats
(cobertura
aparcament en
via pública)
Nombre de
places
d’aparcament
fora de la via
pública x 100 /
turismes censats
(cobertura
aparcament fora
de via pública)

execució

anual

reunions

eficàcia

Pla

turismes
habitant

/

Ajuntament

eficàcia

pla

motos
habitant

/

Ajuntament

execució

anual

reunions

Ajuntament

execució

anual

Rutes
senyalitzades

Ajuntament

eficàcia

pla

IMD

Revisió pla

execució

pla

%

revisió Pla

execució

pla

%

revisió Pla

401
402

403

404

405

Aparcament

501

502

Font
informació
Ajuntament
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Àmbit

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

503

Nombre de
places
d’aparcament a
la via pública x
100 /
motocicletes i
ciclomotors
(cobertura
aparcament en
via pública)
Nombre de
places
d’aparcament
per a PMR a la via
pública
Nombre de
places
d’aparcament
per a PMR a la via
pública
adaptades x 100
/ total places
PMR
Nombre
d’enganxaments
del servei de
grua per
indisciplina de
l’aparcament
Pressupost anual
assignat a la
Policia local per
vigilància i
control de la
indisciplina de
l’aparcament a la
via pública x 100
/ pressupost
total Policia
Local
Nombre d’usuaris
en aparcament
de camions en
polígons
industrials
Nombre de
places
d’estacionament
per a càrrega i
descàrrega x
1000 / Població
total

execució

pla

%

execució

pla

places
d’aparcament

revisió Pla

execució

pla

%

revisió Pla

eficàcia

anual

enganxaments
grua

servei
de
grua
municipal

execució

anual

%

Ajuntament

eficàcia

anual

usuaris

Ajuntament

execució

anual

places /
habitants

504

505

506

507

508

Distribució
urbana de
mercaderies

601

Font
informació
revisió Pla

mil

Ajuntament

6
Pla de Mobilitat de l’Alcúdia
Document: Annex 4 Indicadors de seguiment
www.sietearquitecturamasingenieria.com

Àmbit

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

602

Nombre de
places
d’estacionament
per a càrrega i
descàrrega x 100
/ total places
d’aparcament
Nombre
d’infraccions
relacionades amb
la indisciplina en
l’aparcament
(operacions fora
de la zona
reservada de
càrrega i
descàrrega)
Nombre
d’empreses que
adopten servei
de repartiment
amb bicicleta
Nombre
d’accidents amb
vianants ferits
en zona urbana x
1000 / població
total
Nombre
d’accidents amb
ciclistes ferits en
zona urbana x
1000 / població
total
Nombre
d’accidents
mortals en zona
urbana
Nombre
d’accidents en
encreuaments en
zona urbana x
1000 / total
habitants
Nombre de
vehicles que
superen la
velocitat màxima
permesa en els
controls en zona
urbana / total
controls

execució

pla

% places

Font
informació
revisió Pla

eficàcia

anual

infraccions

Policia local

execució

pla

empreses

revisió Pla

eficàcia

anual

accidents
habitants

/mil

Policia local

eficàcia

anual

accidents
habitants

/mil

Policia local

eficàcia

anual

accidents
mortals

eficàcia

anual

accidents
habitants

eficàcia

pla

%

603

604

Seguretat
viària

701

702

703

704

705

Policia local

/mil

Policia local

Policia local
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Àmbit

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

706

Pressupost
assignat a la
Policia Local per
vigilància i
control de les
infraccions en
matèria de
seguretat viària
/ total
pressupost
Policia Local
Nombre de
sessions de la
Taula de
Mobilitat amb
l’ordre del dia el
projecte de
camins escolars
segurs
Nombre de
centres escolars
que tenen definit
el seu itinerari
escolar segur
Nombre
d’alumnes de
primària que
accedeixen a peu
a escola
Nombre
d’alumnes de
secundària i
batxillerat que
accedeixen amb
bicicleta a
l’institut
Pressupost
assignat a la
Policia local per
al programa
d’educació per a
la mobilitat
segura / total
pressupost
Policia Local
Nombre de
sessions de la
Taula de
Mobilitat, Espai
Públic i Trànsit

execució

anual

%

Font
informació
Policia local

execució

anual

sessions

Ajuntament

execució

anual

centres escolars

Ajuntament

eficàcia

pla

alumnes
primària

de

revisió Pla

eficàcia

pla

alumnes
secundària

de

revisió Pla

execució

anual

%

Policia local

execució

anual

sessions

Ajuntament

707

708

709

710

711

Participació
ciutadana

801
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Àmbit

Codi

Descripció

Tipus

Actuacions
ambientals

901

Nivell sonor
equivalent diürn
al nucli urbà
principal
Emissió anual de
CO2 deguda a la
mobilitat interna
al nucli urbà
principal
Emissió anual de
NOx deguda a la
mobilitat interna
al nucli urbà
principal
Emissió anual de
PM10 deguda a la
mobilitat interna
al nucli urbà
principal
Longitud
d’itineraris per a
bicicletes de
connexió amb els
polígons
industrials
Nombre
d’empreses que
implanten
mesures de
mobilitat
sostenible al
treball
Nombre de
persones
beneficiades pels
incentius de
mobilitat
sostenible al
treball
Nombre
d’empreses que
redacten Plans
de mobilitat
d’empresa
Nombre anual de
campanyes de
promoció de la
mobilitat
sostenible

eficàcia

902

903

904

Accés
a
zones
industrials

1001

1002

1003

1004

Promoció,
educació i
sensibilitzaci
ó per a l’ús
de
modes
sostenibles

1101

Revisió

Unitats

Font
informació

dbA

eficàcia

pla

t CO2/any

revisió Pla

eficàcia

pla

t NOx/any

revisió Pla

eficàcia

pla

t PM10/any

revisió Pla

execució

pla

km

Ajuntament

eficàcia

anual

empreses

Ajuntament

eficàcia

anual

Persones

Ajuntament

eficàcia

anual

empreses

Ajuntament

execució

anual

campanyes

Ajuntament
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Àmbit

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

1102

Nombre anual de
participants a les
activitats durant
les campanyes de
promoció de la
mobilitat
sostenible
Nombre de
sessions de la
Taula de
Mobilitat per
organitzar la
Setmana
Europea de la
Mobilitat
Nombre
d’activitats
realitzades
durant la
Setmana
Europea de la
Mobilitat
Nombre de
participants a les
activitats de la
Setmana
Europea de la
Mobilitat
Nombre anual de
guies o plànols
guia de la
mobilitat
publicats i
distribuïts entre
els ciutadans
· 1107 Nombre de
centres
educatius amb
activitats
didàctiques
relacionades amb
la mobilitat
sostenible
Nombre de
comissions
internes per a
l’actualització de
l’ordenança de
circulació,
vianants i
ciclistes

eficàcia

anual

participants

Font
informació
Ajuntament

execució

anual

reunions

Ajuntament

execució

anual

activitats

Ajuntament

eficàcia

anual

participants

Ajuntament

execució

anual

guies o plànols
guies

Ajuntament

execució

anual

Centres
educatius

Ajuntament

execució

pla

comissions
internes

Ajuntament

1103

1104

1105

1106

1107

Creació i/o
modificació
de
normatives
existents

1201
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Àmbit

Codi

Descripció

Tipus

Revisió

Unitats

1202

Nombre de
comissions
internes per a
l’actualització de
l’ordenança
reguladora de
l’ocupació de la
via pública amb
terrasses i altres
elements
complementaris
Nombre de
comissions
internes per a
l’actualització de
l’ordenança de
prevenció de la
contaminació
acústica
Nombre de
comissions
internes per a la
revisió del Pla
General
d’Ordenació
Urbana
Nombre anual de
reunions de la
comissió interna
de seguiment del
PMS
Nombre anual
d’indicadors de
seguiment i
resultats del PMS
avaluats x 100 /
indicadors totals

execució

pla

comissions
internes

execució

pla

comissions
internes

Ajuntament

execució

pla

comissions
internes

Ajuntament

execució

anual

reunions

Ajuntament

execució

anual

%

Ajuntament

1203

1204

Control
i
seguiment

1301

1302

Font
informació
Ajuntament
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