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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE 

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenibles (d’ara en endavant PMUS) són el document bàsic per a configurar les 
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de la Comunitat Valenciana. L’any 2011 es va publicar la Llei 
6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat a la Comunitat Valenciana. La llei té com a objecte regular les 
competències que corresponen a la Generalitat Valenciana en matèria de mobilitat d’acord amb l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Els principis generals de la llei aposten per la gestió i planificació de la mobilitat sostenible. Per a assolir els 
objectius dits i fer complir els principis enumerats en la Llei de Mobilitat, la llei reparteix les competències en 
temes de mobilitat entre la Generalitat i les administracions locals. 

La llei defineix els plans de mobilitat com els instruments que concreten, en un àmbit o implantació determinats, 
els objectius plantejats i en particular el progrés gradual cap a patrons més equilibrats de mobilitat, amb la 
participació creixent dels modes no motoritzats i del transport públic. Els plans defineixen igualment les accions 
i estratègies que s’han de mamprendre amb vista a aconseguir els objectius, servint per tant de marc de 
referència a la planificació concreta en matèria de servicis públics de transport, d’infraestructures i de la resta 
d’accions en relació amb el condicionament de l’espai urbà. 

En concret, en el cas dels plans municipals de la mobilitat la llei defineix: són obligatoris per a ciutats de més de 
20.000 habitants o per a les de població inferior, però en les quals l’instrument urbanístic corresponent preveja 
assolir la dita capacitat residencial o creixements superiors al 50% de les unitats residencials, o del sòl per a 
activitats productives. 

Pel que fa al municipi d’Almussafes es pot observar que a l’any 2018 presenta una població de 8.932 habitants 
segons l’Instituto Nacional de Estadística (INE). Per tant, l’elaboració d’un PMUS segons la llei 6/2011 no és 
d’obligatorietat.  

Tot i així, mitjançant el Decret 19/2017, de 26 d’octubre, del President de la Generalitat, es van aprovar les bases 
reguladores per a subvencionar projectes locals d’actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, de 
foment de la mobilitat urbana sostenible, susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.  

En l’Annex II d’aquest decret s’indica quines són les ajudes concedides per a la redacció i aprovació de PMUS en 
el que consta l’aprovació del municipi d’Almussafes. 

D’altra banda, Almussafes, com la resta de pobles i ciutats del món desenvolupat, ha viscut en les darreres 
dècades un procés evolutiu de la seua mobilitat basat en paràmetres no sostenibles al llarg del temps. La 
popularització de l’ús del vehicle privat, concebut fins ara com a símbol de la llibertat individual de moviment, ha 
comportat una pèrdua de l’equilibri tradicional en l’ús de l’espai públic, acotat físicament per definició. 
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Aquest fet ha comportat el desplaçament i marginació d’altres usos tradicionals de la via pública. El carrer ha 
estat durant generacions, alhora que una via de transport, un espai de trobada i d’interrelació social: lloc 
d’intercanvis comercials, de relació entre veïnat i visitants, de manifestacions lúdiques i culturals, de jocs i de 
conversa. 

L’evolució tecnològica ha comportat, però, des de la segona meitat del segle XX, una veritable revolució en els 
mitjans de transport utilitzats per la nostra població, popularitzant l’ús del cotxe, i destinant per al seu ús 
(circulació i estacionament) la major part de l’espai públic. 

No obstant això, des de l’Ajuntament ja fa anys que es treballa perquè recuperen protagonisme en l’espai públic 
les formes de moure’s més respectuoses amb l’entorn, la mobilitat a peu i en bicicleta. En aquest sentit han estat 
diverses les actuacions que s’han produït en els darrers temps al municipi d’Almussafes com ara el 
desenvolupament del Pla Integral d’Accessibilitat que planteja l’accessibilitat total del nucli urbà abans del 2023. 

Com a municipi integrant de la Xarxa Impulso i reconeguda com a ciutat de la Ciència i la Innovació, Almussafes 
vol continuar modificant aquesta tendència, que ha comportat una pèrdua del caràcter social del carrer, 
adoptant les mesures necessàries per tal de definir un model de mobilitat d’acord amb el seu caràcter de vila 
mediterrània i oberta a l’espai públic. 

1.2. ANTECEDENTS 

En els últims anys s’han elaborat diversos documents que han analitzat diferents aspectes de la mobilitat a 
Almussafes: 

- 2004: Estudi sobre l’ordenació del trànsit, senyalització i condicionament vial del nucli urbà d’Almussafes i els 
polígons industrials Nord i Rei Juan Carlos I 

- 2006: Estudi d’imatge urbana d’Almussafes, millora del paisatge visual, funcional i de l’accessibilitat 

- 2009: Projecte redactat però no executat de Projecte de disseny i urbanització d’un carril bici en els carrers 
Benifaió, Coop. Poliesportiu, ronda Nord i Passeig Joan Carles I d’Almussafes 

- 2010: Estudi de trànsit del Pla General d’Almussafes 

- 2016: Pla municipal d’accessibilitat en l’urbanisme d’Almussafes 

- 2017: Participació ciutadana de la Plaça Major – Casa Ayora 

- 2017: Proposta de carrils bici per a l’EDUSI (conjuntament amb el municipi de Benifaió) 

- 2019: Pla General Estructural d’Almussafes. 



 

 

 

 

 

1.3. OBJECTIUS DEL PLA 

Els objectius que persegueix un PMUS són els següents: 

- Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea urbana d’Almussafes, 
incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania. 

- Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al municipi, d’acord amb els 
principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la mobilitat, i buscant el major 
consens possible entre la ciutadania, les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics 
municipals d’Almussafes. 

- Proposar actuacions concretes que desenvolupen els objectius i estratègies del pla, englobats en un programa 
d’actuació fins a 12 anys. Per tant el període de vigència d’aquest pla és 2020 – 2032.  

1.4. L’ENTORN NORMATIU DELS PMUS 

 Àmbit territorial 

L’àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana sostenible és el del municipi o, amb l'acord corresponent dels 
ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren 
una àrea urbana contínua com si no n’integren cap. L’àmbit del present estudi correspon amb el municipi 
d’Almussafes. 

El contingut dels plans de mobilitat urbana sostenible s’ha d’adequar als criteris i les orientacions establerts pels 
plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i ha d’incloure un pla d’accés als sectors 
industrials de llur àmbit territorial. En aquest sentit, el PMUS d’Almussafes s’haurà d’adequar als criteris i 
orientacions que estableixi el Pla Bàsic de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de València. 

 Iniciativa i obligatorietat 

La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana sostenible correspon als ajuntaments, i la seua 
elaboració i l'aprovació són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el 
corresponent pla director de mobilitat, hagen de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de persones 
viatgeres. Segons la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (Llei 6/2011, d’1 d’abril), actualment estan 
obligades a redactar un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible: 

- Les ciutats de més de 20.000 habitants 
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- Aquelles ciutats amb una població menor a 20.000 habitants, però en les quals l’instrument urbanístic 
corresponent preveja assolir la dita capacitat residencial o creixements superiors al 50% de les unitats 
residencials, o del sòl per a activitats productives. 

Tot i així, en l’Annex II del Decret 19/2017, de 26 d’octubre, consta l’aprovació a l’ajuda de la redacció del Pla de 
Mobilitat Urbana d’Almussafes per mitjà de fons europeus FEDER (corresponent al 50% del cost d’elaboració del 
document). 

És per aquest motiu que el municipi d’Almussafes té la iniciativa i obligatorietat de redactar un Pla de Mobilitat 
Urbana al municipi. 

 Participació ciutadana 

La complexitat, les contradiccions i la variabilitat de la mobilitat fan que no hi haja solucions úniques ni generals 
per a planificar-la, per la qual cosa és necessari implicar la ciutadania a través de fórmules participatives amb 
què puguen aportar els seus punts de vista i participar en la presa de decisions durant tot el procés de redacció 
del pla. 

Els plans municipals de mobilitat seran sotmesos a informació pública en els termes que reglamentàriament 
s’establisquen, de conformitat, en qualsevol cas, amb allò que estableix la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la 
Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i la seua normativa de desplegament.  

A més a més, tot i no ser obligatori, també es convenient obrir mecanismes de participació directa de la 
ciutadania, en paral·lel al procés esmentat en el punt anterior. Segons la Guia bàsica per a l’elaboració de plans 
de mobilitat urbana sostenible (DPTOP, 2006), els dos moments especialment rellevants per a la participació 
directa són: 

- En el moment de formular la diagnosi de la mobilitat per tal de recollir les percepcions i valoracions sobre 
l’estat actual de la mobilitat. 

- A l’inici del període durant el qual es puguen proposar mesures per a desenvolupar els objectius. 

 Tramitació del pla 

La Llei 6/2011 determina que la iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana sostenible 
correspon als ajuntaments.  D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Almussafes aprovarà el document del pla de 
mobilitat amb informe previ de la Conselleria competent en mobilitat. 

Segons la Llei 6/2011 i la Directiva 2001/42 del Parlament Europeu i del Consell, en el procés d’elaboració del 
PMUS ha d’estar garantida la inclusió de la participació ciutadana, així com la informació pública durant un 
període de temps determinat. En aquest sentit, posteriorment a l’aprovació pel ple de l’Ajuntament d’Almussafes 
el PMUS estarà exposat a informació pública. 



 

 

 

 

 Avaluació ambiental estratègica 

D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i l’article 10 de la Llei 6/2011, de la mobilitat, 
els plans de mobilitat urbana sostenible queden sotmesos al procés d’avaluació ambiental estratègica. 

 Principis directors de la planificació de la mobilitat 

El Pla de mobilitat urbana és un instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de regir 
en la mobilitat urbana del municipi d’Almussafes. 

La Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que 
han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els plans de 
mobilitat urbana sostenible. El propòsit bàsic de la Llei 6/2011 es pot resumir com la determinació de millorar 
l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport. El present apartat és una adaptació del text de 
la “Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana”, editada el juliol de 2006 pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, de la Generalitat de Catalunya. 

Per altra banda, La Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, incorpora en el seu objecte la 
regulació de l’ordenació del territori, l’activitat urbanística, la utilització racional del sòl i la conservació del medi 
natural des d’una perspectiva de gènere i inclusiva. Aquesta Llei incorpora en el seu annex 2 els criteris i regles 
per a la planificació amb perspectiva de gènere. 

Les línies mestres del pla responen als principis següents: 

a) Competitivitat 

b) Qualitat de vida 

c) Salut 

d) Seguretat 

e) Sostenibilitat 

f) Perspectiva de gènere  

Aquests set elements, que es desenvolupen tot seguit, agrupen tot allò que la mobilitat i el transport poden 
aportar o sostreure a la societat. En el PMUS d’Almussafes s’hauran d’establir aquelles mesures que, segons la 
configuració actual, maximitzen el saldo positiu d’aquest balanç i, per tant: 

a) Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu 
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b) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans 

c) Fomenten la mobilitat activa 

d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans i de les ciutadanes i redueixen la contaminació 
atmosfèrica i acústica derivada del transport 

e) Aporten més seguretat en els desplaçaments i redueixen l’accidentalitat associada a la mobilitat 

f ) Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles i faciliten el transvasament modal cap els modes més 
sostenibles 

g) Fomenten usos alternatius de l’espai públic 

h) Garanteixen l’accessibilitat al sistema de mobilitat i la mobilitat equitativa reconeixent  la diversitat de 
persones que habiten la ciutat 

i) Milloren les condicions de mobilitat de la vida quotidiana 

 Competitivitat 

La competitivitat del sistema productiu està molt vinculada a l’existència d’un sistema de transport eficient, és 
a dir, que aporte la màxima funcionalitat amb el menor cost global (individual i social) possible. Com a element 
fonamental de suport del sistema productiu, el transport ha de permetre: 

- Distribuir eficaçment les matèries primeres i manufacturades, en un temps i uns preus raonables. 

- Accedir, els treballadors i les treballadores, als seus centres de treball amb la menor incertesa possible i en 
unes condicions de seguretat acceptables, tenint en compte la pèrdua de productivitat derivada dels accidents 
in itinere. 

- Al conjunt de la Comunitat Valenciana hi ha dos factors que en l’actualitat posen de manifest que el sistema de 
transport no disposa d’una organització prou eficient per a implantar-lo com l’element potenciador de la 
competitivitat que hauria de ser. 

- La congestió habitual dels principals corredors viaris i accessos als nuclis urbans, la qual cosa provoca un 
increment notable del temps exigit per als desplaçaments. 

- El fet que el preu del transport (és a dir, el cost individual) estiga bastant per sota del seu cost real (el cost 
global). 



 

 

 

 

- Tots dos factors són esmentats també al Llibre blanc del transport de la Unió Europea com a principals 
amenaces a la competitivitat dels sectors econòmics dependents del transport. El mateix Llibre blanc estudia 
diverses estratègies aplicables per a invertir la situació actual, i és un factor comú en cadascuna, la necessitat 
d’establir una tarifació adequada del transport, especialment per carretera. 

- En aquest sentit, la utilització del preu del transport com a instrument per a modular la demanda del sistema 
ha de permetre incrementar l’eficiència, a més d’intervenir sobre l’equilibri entre funcionalitat i cost. 

- Un sistema de transport excessivament barat incentiva que se’n faci un ús indiscriminat (ineficient) i dona peu 
als episodis recurrents de congestió, és a dir, a una pèrdua de funcionalitat que al seu torn reverteix en el 
balanç de costos de tots els usuaris. 

- I a l’inrevés, un preu massa elevat restringeix el nombre d’usuaris que poden accedir al sistema de tal manera 
que no se n’aprofita la capacitat. 

 Qualitat de vida 

El sistema de transport és un element que tant pot aportar com sostreure allò que coneixem com a qualitat de 
vida: 

- D’una banda, habilita la possibilitat de desplaçar-se i, per tant, de dur a terme totes aquelles activitats que la 
ciutadania necessita o vol fer. Desplaçar-se és un fet quotidià per a la ciutadania (i també un dret) però no és 
una finalitat en si mateix (tret de casos molt particulars), sinó una activitat “pont” entre altres que realment 
es vol dur a terme. Així, s’espera realitzar els desplaçaments de la forma més ràpida i còmoda possible i, al 
mateix temps, amb una incertesa mínima, és a dir, tenint la seguretat que els serveis de transport funcionen 
de la manera prevista: en termes d’horaris, freqüència, seguretat, etc. 

- D’altra banda, les infraestructures i els serveis de transport generen un important impacte en la qualitat de 
l’entorn i el paisatge: fraccionen el territori i acoten la disponibilitat d’espais lliures per a l’ús social. Però 
aquesta degradació també es produeix en les àrees pròpiament urbanes, principalment a causa del soroll i 
altres elements contaminants. Aquests impactes negatius afecten totes les persones, amb independència que 
siguen o no usuàries del mitjà de transport que els origina. 

Tot el que s’ha exposat comporta que la planificació dels sistemes de transport considere simultàniament els 
impactes positius i negatius. Si només s’atén a un dels dos tipus d’impacte, les demandes per a la seua millora 
tendeixen a esdevenir infinites. La contraposició de tots dos aspectes ha de permetre assolir un punt d’equilibri 
socialment acceptable, i això comporta indefugiblement enfortir la participació, el diàleg i el consens de tots els 
sectors socials implicats. 

 Salut 

El funcionament dels mitjans de transport motoritzats produeix emissions gasoses i sonores que poden ser 
nocives per a la salut. Encara que les persones afectades per malalties imputables a la contaminació generada 
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pel transport no sempre puguen percebre una relació directa amb la causa, es calcula que aquestes malalties 
poden tenir un impacte equiparable al que causen els accidents viaris.  

Els perjudicis que causen en la salut i el benestar de les persones i, de retruc, en la productivitat de les empreses, 
així com la pressió més gran sobre el sistema sanitari que se’n deriva, fan necessari abordar la reducció de les 
emissions del transport. En línia amb aquest propòsit, pot ser útil l’aplicació d’instruments econòmics que, d’una 
banda, estimulen l’ús de vehicles amb menor poder contaminant i, d’altra, permeten la internalització dels costos 
socials i ambientals esmentats. 

També cal tenir present l’efecte positiu sobre la salut que es deriva de caminar i utilitzar la bicicleta i, per tant, 
la conveniència d’estimular-ne l’ús mitjançant la dotació de xarxes d’itineraris segurs per a vianants i ciclistes. 

 Seguretat 

Els accidents de trànsit són avui en dia un cost social de primer ordre. La reducció de l’accidentalitat ha 
esdevingut una línia d’acció prioritària, tal com es fa palès en el Pla de seguretat viària de la Generalitat 
Valenciana i en el Llibre blanc del transport de la Unió Europea, on es marquen els següents objectius: 

- El pla estratègic de seguretat viària de la Generalitat Valenciana té com a principal objectius: 

⋅ Visió zero, per la qual es vol evitar que es produïsquen accidents de trànsit amb víctimes mortals o 
greus 

⋅ Protegir les persones usuàries més vulnerables 

⋅ Promoure entorns urbans més segurs 

⋅ Promoure conductes i comportaments més segurs i persones usuàries més responsables 

⋅ Promoure una mobilitat intel·ligent, segura i sostenible 

⋅ Donar atenció i resposta als accidents de trànsit 

- Llibre Blanc del Transport, anomenat Pla Transport 2050, té per objectiu que no hi haja cap mort per accident 
de trànsit a l’any 2050 

El nombre d’accidents imputables a un mitjà de transport és directament proporcional al nombre d’usuaris–
quilòmetre. La gravetat dels accidents també és directament proporcional a la velocitat. Aquesta constatació 
perfila les dues línies d’acció possibles per a reduir l’accidentalitat dels mitjans de transport: 



 

 

 

 

La primera implica el traspàs de desplaçaments cap a mitjans amb una menor accidentalitat, o siga, cap al 
transport col·lectiu i els mitjans no motoritzats. 

La segona es fonamenta en l’adequació de la velocitat i la millora de les condicions de seguretat intrínseques de 
cada mitjà i d’aquells punts on conflueix l’ús de diferents mitjans. Consisteix principalment a eliminar els punts 
negres del sistema viari, a segregar i prioritzar l’espai dels diferents mitjans on els usos conflueixen, a 
incrementar la tasca pedagògica sobre els usuaris, a enfortir el sistema preventiu i sancionador dels infractors 
i a introduir noves tecnologies per a la seguretat. 

 Sostenibilitat 

Els criteris de sostenibilitat són integrats pel Llibre blanc del transport de la UE on s’emfatitza la necessitat 
d’aconseguir que el creixement de l’economia es desacobli de l’increment paral·lel dels fluxos del transport que 
actualment s’experimenta. Això permetria assolir un sistema de transport més eficient, és a dir, que impulse 
més treball per unitat d’extracció de recursos i deposició de contaminants materials i energètics. Al mateix 
temps, aquest desacoblament aporta al teixit productiu un avantatge competitiu en vista d’un escenari 
econòmic proper marcat per l’increment dels costos del transport.  

En el marc d’aquest principi també s’han d’incloure els objectius de reducció d’emissions d’efecte hivernacle 
establerts al Protocol de Kyoto, que en el cas espanyol suposen un increment d’aquestes emissions del 15% 
respecte del valor de 1990 per al període 2008-2012. Tanmateix, la tendència actual apunta que aquest llindar 
se superarà àmpliament si no s’apliquen les mesures adients. Per a convergir cap als objectius apuntats i per a 
assolir, per tant, una equitat intergeneracional, és necessari prioritzar l’ús dels modes de transport de menys 
intensitat energètica, menys emissió de contaminants i menys ocupació de territori. 

Almussafes, com a municipi integrant de la Xarxa Impulso i reconeguda com a ciutat de la Ciència i la Innovació, 
es defineix com a un municipi compromès amb el medi ambient, treballant per a avançar cap a un 
desenvolupament sostenible. 

 Perspectiva de gènere  

Aplicar la mirada de gènere, la mirada oberta a la diversitat de persones que habitem la ciutat, significa 
reconèixer que hi ha diferències i que cal donar diversitat de respostes. Significa treballar per una mobilitat 
inclusiva, que tinga l’objectiu d'obtenir major qualitat de vida i major llibertat en l'ús de la ciutat. 

La mirada transversal de gènere en els estudis dels patrons de mobilitat de les persones, reconeix que homes i 
dones tenim diferents comportaments a l’hora de realitzar desplaçaments diaris i que aquesta diferència s’ha 
de tenir en compte a l’hora de dissenyar polítiques d’implementació i gestió dels plans de mobilitat sostenible. 

La mobilitat diferencial de les persones, atén a la diversitat i a la complexitat de desplaçaments, és a dir, aquells 
desplaçaments per a acudir al treball, i tots els altres que són igual d'importants i que requereix el manteniment 
de la vida. 
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Actualment hi ha un desequilibri en el planejament urbà i disseny de la ciutat que provoca desigualtats en la 
manera de viure de moltes persones que s’allunyen del model estàndard per al qual han estat pensades. Un model 
per a un ciutadà tipus, que respon a un perfil molt concret, una persona amb mobilitat completa, amb opció a 
vehicle privat, que realitza desplaçaments al treball, però que no s’ocupa dels treballs quotidians de 
manteniment de la vida i de cures. Un ciutadà tipus que, en definitiva, només s’ajusta a un percentatge menut 
de la població. La resta de ciutadans i ciutadanes, quan més s’ajusten a eixe model millor els va, però segons 
s’allunyen per edat, sexe, condició física, dedicació o recursos econòmics, comencen a trobar traves i dificultats 
en una ciutat on les seues característiques i necessitats reals no han estat considerades (infància, adolescència, 
gent major, diversitat funcional, persones dependents per qualsevol motiu puntual o permanent, etc.). 

 

Fig. 1.1: Els espais de la vida quotidiana des de la perspectiva de gènere. Font: Col·lectiu Punt 6. 

 



 

 

 

 

2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA 

2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I ESTRUCTURA TERRITORIAL 

El municipi d’Almussafes, ocupa una extensió aproximada de 10,8 Km2. Està situat a la comarca de la Ribera Baixa, 
al País Valencià. Es localitza a uns 22 km al sud de la ciutat de València. Es troba situat al sud-oest del llac de 
l'Albufera. La seua superfície és completament plana i de terres argilenques. El clima és mediterrani i els vents 
dominants són els de nord, oest i aquest i és aquest últim el qual ocasiona les pluges. Disposa de gran varietat 
de camps de tarongers. Limita amb Sollana (a la mateixa comarca), amb Alginet i Benifaió (a la Ribera Alta), i amb 
Silla i Picassent (a la comarca de l'Horta Sud). 

 

Fig. 2.1: Situació geogràfica d’Almussafes. Font: Ajuntament d’Almussafes. 

El municipi d’Almussafes es troba delimitat per la carretera AP-7 i queda a dins de l’enclavament que queda 
definit per la intersecció de l’AP-7 i la A-7. El municipi compta amb un únic nucli de població corresponent a 
Almussafes. El nucli urbà d’Almussafes ocupa una extensió aproximada de 0,7 km2. 

Els polígons industrials se situen al nord del municipi. Al terme municipal d’Almussafes es troben el Polígon 
Industrial Rei Joan Carles I amb una extensió de 2,7 km2 (la part que queda dins del terme municipal, el total del 
polígon són 2,9 km2), i el Polígon industrial Nord, amb una extensió de 0,2 km2. La major part del Polígon Industrial 
Rei Joan Carles I es veu ocupada per la planta de producció de la companyia automobilística Ford. 

 Principals infraestructures lineals 

El municipi d’Almussafes es troba creuat per diferents infraestructures lineals: 



 

 

 

 

 

 

23 

PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

- Delimitant el municipi per l’est es troba l’autopista AP-7, que actua com a cinturó que circumval·la el municipi 
de nord a sud. 

- A l’oest del municipi (immediatament a fora del municipi) es troba l’autovia A-7 que transcorre a l’altura del 
municipi en direcció nord-est sud-oest. 

- Actuant com a cinturó per al nucli urbà d’Almussafes trobem la carretera CV-520, que circumval·la el municipi 
per la part sud del nucli urbà i el connecta amb el nucli veí de Benifaió. 

- Actuant com a cinturó per al nucli urbà d’Almussafes trobem la carretera CV-42, que circumval·la el municipi 
de nord a sud i transcorre paral·lel a l’autopista AP-7. 

 

Fig. 2.2: Principals infraestructures lineals del municipi d’Almussafes. Font: Institut Cartogràfic Valencià. 



 

 

 

 

 

Fig. 2.3: Estructura territorial. Font: Elaboració pròpia. 

 Estructura urbana 

El municipi d’Almussafes presenta únicament el nucli urbà d’Almussafes. El nucli urbà es troba en la part 
meridional del municipi. Les diferents zones del nucli urbà venen determinades per les seues vies principals.  

D’aquesta manera el nucli urbà queda dividit pel carrer Major (que continua com a carrer metge Bosch i com a 
avinguda Algemesí) en direcció nord-sud. En aquesta direcció també vertebren l’estructura urbana del municipi 
de oest a est: el carrer Benifaió, el carrer Ramon y Cajal (que continua com a Mestre Medina i Tarick Almanzafi), 
el carrer Sant Josep i el Carrer Sueca (ambdós a l’est del carrer Major).  

Els carrers que organitzen l’estructura urbana de forma horitzontal de nord a sud: el carrer dels Llauradors, el 
carrer de Sant Roc i Vicent Gay, El carrer del Castell i Salvador Boatella i el carrer de Sant Cristòfol. 
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Com a elements singulars de la seua estructura urbana destaquen el Parc del centre que es troba al punt mig 
del municipi, i que conforma el centre neuràlgic dels vianants del municipi. També destaca la ronda que envolta 
al municipi que esta conformada per la carretera CV-520 i la CV-42 i de diferent titularitat en cadascun dels seus 
trams: Ronda Monestir de la Valldigna (Ajuntament), Ronda Antoni Ludenya (Ajuntament), Ronda Síndic Antonio 
Albuixech (Generalitat Valenciana, tram que coincideix amb la carretera CV-42 al seu pas pel nucli urbà) i Ronda 
Historiador Lluis Duart Alabarta (Ajuntament, tram que coincideix amb la CV-520 al seu pas pel nucli urbà que és 
titularitat de la diputació de València, però que ha cedit el tram a l’ajuntament). L’estructura urbana del nucli 
urbà d’Almussafes es veu influenciada per la ronda que exerceix pressió sobre el nucli a mesura que aquest 
intenta créixer cap a enfora.  

Distingim les següents zones:  

· Zona 1 CASC ANTIC 

Aquesta àrea residencial comprèn el nucli històric del municipi i està travessada  pel carrer Major, antic camí 
Algemesí-València, i el carrer Salvador Botella, antic camí que conduïa a Benifaió. L’edificació correspon a la 
tipologia de casa de poble, amb planta baixa i una altura, principalment. Els carrers són en general molt estrets 
amb amplàries menors als 7 m i presenten un traçat molt irregular.  

Alguns carrers tenen continuïtat amb el antic camí a Sollana i a l’Albufera. 

· Zona 2 NUCLI URBÀ 

Els camins històrics a Picassent, El Romaní, l’Albufera , Sollana i Benifaió configuren l’ampliació del nucli antic 
tradicional. L’edificació correspon a habitatges adossats de planta baixa i també a blocs d’una major altura. Els 
carrers són més amples que els existents al nucli antic amb amplàries que oscil·len entre els 8-14 metres. El seu 
traçat segueix una retícula ortogonal principalment. 

· Zona 3 POLÍGON INDUSTRIAL FORD 

Aquesta zona duplica la superfície del nucli urbà del municipi. Es tracta d’un únic recinte al qual només 
accedeixen els treballadors de l’empresa Ford. 

· Zona 4 POLÍGON INDUSTRIAL JUAN CARLOS I  

Aquesta zona està formada per diverses naus industrials i magatzems. Els carrers són amples i arriben fins a una 
amplària de 40 metres. 

· Zona 5 POLÍGON INDUSTRIAL NORD  

Es tracta d’una zona menuda formada per naus industrials que presenta unes característiques de l’espai 
urbanitzat molt deficients. 



 

 

 

 

 

2.2. ANÀLISI ECONÒMICA 

Segons les dades facilitades per PEGV (2018), el principal motor econòmic d’Almussafes és la indústria, que ocupa 
més de tres quartes parts de la població (79%). La segueixen el sector dels serveis amb un 19%. L’agricultura i 
la construcció són notablement menys significatives amb l’1,4% i el 0,3% de població ocupada respectivament.  

 

Fig. 2.4: Població per sectors d’ocupació. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PEGV. 

D’acord amb les dades PEGV, la xifra de demandants desocupats al municipi s’eleva a 432 (2018). 

Finalment, per al que fa al nivell de renda, els habitants d’Almussafes disposen d’un renda familiar disponible 
bruta superior a la mitjana de la Comunitat Valenciana i notablement superior  a la mitjana de la comarca (La 
Ribera baixa). La renda mitjana per a l’any 2013 era de 13.746 euros per habitant. 

 

Fig. 2.5: Renda familiar disponible bruta. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PEGV. 
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2.3. ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

Evolució de la població 

El municipi d’Almussafes compta amb 8.932 habitants (any 2018; font: INE). En els últims anys, la població 
empadronada al municipi ha sofert un creixement pràcticament constant, exceptuant un creixement més 
accentuat a l’any 2013. La mitjana de creixement de població ha estat del 0,8% anual, el que ha resultar se un 
total de creixement del 4% en els últims 5 anys. 

 

Fig. 2.6: Evolució de la població. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 

En analitzar l’evolució històrica de la població amb una perspectiva més àmplia, s’observa un creixement al llarg 
de tot el període. Tot i així, es poden diferenciar dos períodes amb ritmes de creixement desiguals. El punt 
d’inflexió coincideix amb la inauguració de la fabrica Ford a la segona meitat dels anys 70. En el primer període 
es pot observar un ritme de creixement del 7% de mitjana. El segon, presenta un creixement del 23% de mitjana 
(1980-2010). 
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Fig. 2.7: Evolució de la població d’Almussafes al segle XX. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 

Piràmide demogràfica 

La piràmide de població d’Almussafes s’ajusta a l’estructura de la Comunitat Valenciana: una base de població 
infantil al voltant del 5% que es va escanyant fins al quinquenni d’edat de 25 a 29 anys per anar augmentant el 
nombre de població fins a la quarantena d’edat, on el percentatge se situa al voltant del 9% per a la franja d’edat 
compresa entre 40 i 44 anys. A partir dels 45 anys les piràmides es van tancant poc a poc de forma simètrica 
(tant en el cas d’Almussafes com en el de la Comunitat Valenciana), tenint més proporció el sexe femení que el 
masculí. 

 

Fig. 2.8: Població. Per sexe i edat quinquennal. Almussafes. 2018. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
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Fig. 2.9: Població. Per sexe i edat quinquennal. La Comunitat Valenciana. 2016. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 

2.4. CENTRES D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE VIATGES 

 Equipaments quotidians 

Aquells equipaments i serveis que s’utilitzen diàriament i que són indispensables per al manteniment i 
desenvolupament de la vida quotidiana en totes les etapes vitals i per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones (salut, educació, compres, gestions quotidianes, cures i atenció a persones dependents, entre altres) 
són també els espais de referència d’una comunitat on es genera la convivència, l’intercanvi, la socialització i 
l’ajuda mútua.  

La classificació dels equipaments i serveis s’ha fet segons les següents categories:  
⋅ Docents  
⋅ Sanitaris i assistencials  
⋅ Culturals i religiosos 
⋅ Esportius i recreatius 
⋅ Proveïment i subministrament 
⋅ Tècnics administratius i de seguretat 

Equipaments docents  

Dins de la categoria d’equipaments docents han sigut inclosos els equipaments que apareixen a la següent taula:  
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Taula 2.1: Equipaments docents al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

Equipaments sanitaris i assistencials 

Dins de la categoria d’equipaments sanitaris i assistencials han sigut inclosos els equipaments que apareixen a 
la següent taula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.2: Equipaments sanitaris i assistencials al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

 

Equipaments docents  adreça Règim Nombre d’alumnes 

d1. Centre privat educació infantil 1er 
cicle El Solet 

Carrer Maestro Medina, 12 privat 77 

d2. C.E.I.P. Almassaf Passeig del Parc, s/n públic 700 

d3. C.E.I.P. El Pontet Carrer Lira Almussafense, s/n públic 225 

d4. I.E.S. Almussafes Avinguda de la Foia, 1 públic  

d5. Centre F.P.A. Municipal Carrer Salvador Botella, s/n públic 102 

d6. Centre privat F.P. Ford España Polígon industrial privat 270 

d7. Centre ensenyament professional 
de música Lira Almusafense 

Carrer Ausiàs March, 37 privat - 

d8. Escola privada de música Cercle 
d’Arts 

Carrer lluís Vives, 18 privat - 

Equipaments sanitaris 
assistencials 

adreça règim 

s1. Centre de Salut Carrer Atarazanas, s/n públic 

s2. Llar del Jubilat - públic 

s3. Residència i Centre de 
Dia La Vila d’Almussafes 

Carrer del Romaní, 10 Públic/privat 

s4. Farmàcies vàries privat 

s5. Cementiri  - públic 

s6. Funerària Carrer del Romaní, 10 privat 
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Equipaments culturals i religiosos 

Dins de la categoria d’equipaments culturals i religiosos han sigut inclosos els equipaments que apareixen a la 
següent taula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 2.3: Equipaments culturals i religiosos al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

Equipaments esportius i recreatius 

Dins de la categoria d’equipaments esportius i recreatius han sigut inclosos els equipaments que apareixen a la 
següent taula:  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Taula 2.4: Equipaments esportius i recreatius al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

Equipaments  

culturals i recreatius 

adreça Règim 

c1. Centre Cultural Carrer Ausiàs March, 39 públic 

c2. Biblioteca Pública 
Municipal 

Carrer Llauradors, 42 públic 

c3. Centre d’Informació 
Juvenil - Edifici 

Plaça del Mercat, 11  públic 

c4. Casa d’Ayora Carrer Major, 46 públic 

c5. Torre de Razef Plaça Major públic 

C6. Esglèsia de Sant 
Bertomeu Apòstol 

Plaça Major privat 

Equipaments esportius adreça règim 

e1. Poliesportiu Municipal  Parc Poliesportiu públic 

e2. Pavelló municipal Carrer Poliesportiu s/n públic 

e3. Piscina Municipal Ronda Antoni Albuixech, s/n públic 

e4. Camp de Fútbol Avinguda de la Foia - 

e5. Club de Tennis Avinguda de la Foia - 

e6. Parc Rural - públic 



 

 

 

 

 

Equipaments de proveïment i subministrament  

Dins de la categoria d’equipaments de proveïment i subministrament han sigut inclosos els equipaments que 
apareixen a la següent taula:  

 

 

 

 

 

 

Taula 2.5: Serveis de proveïment i subministrament al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

Equipaments tècnic administratius i de seguretat  

Dins de la categoria d’equipaments administratius i de seguretat han sigut inclosos els equipaments que 
apareixen a la següent taula:  

 

 

 

 

 

 

Taula 2.6: Equipaments administratius i de seguretat al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

El plànol 1.2 CENTRES D'ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE VIATGES, recull els principals equipaments de Almussafes.  

 Eixos i zones comercials 

El comerç i la mobilitat estan directament vinculats en tant que aquest es desenvolupa principalment a les 
plantes baixes dels edificis residencials d’un municipi i, per tant, en relació directa amb l’espai públic.  

Equipaments de 
proveïment i 
subministrament 

adreça règim 

p1. Mercat 
municipal 

- públic 

p2. Mercat 
ambulant 

Varis privat 

p3. Correus Carrer Mestre Serrano, 7 privat 

Equipaments administratius adreça règim 

a1. Ajuntament  Passeig del Parc, s/n públic 

a2. Policia Local Carrer Santa Creu, 1 públic 

a3. Guardia Civil Ronda Suroeste, s/n públic 

a4. Protecció Civil Carretera CV 42, Km 36.2 públic 
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El nucli urbà d’Almussafes concentra la seua activitat comercial al voltant del passeig del parc central. Els carrers 
amb un activitat comercial més notòria són per tant, els carrers Ausiàs March, l’Av. del Paral·lel, El carrer del 
Literat Azorín, el carrer de Sant Roc i el carrer de Santa Ana. 

 

Fig. 2.10: Principals zones comercials d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

A banda, en el municipi es desenvolupa un mercat de marxants setmanals al voltant del mercat municipal 
d’Almussafes els dimarts al matí de 9:00 a 14:00. El mercat té lloc al voltant dels carrers de Santa Anna, de Sant 
Roc, al carrer del Castell, carrer plantades i en les places del Mercat i Major. 

 Zones verdes, espais lliures i de relació 

Les característiques de l’espai públic determinen les possibilitats de relació entre les persones. La seua qualitat 
es relaciona estretament amb la seua funció de suport i condicionant per als desplaçaments no motoritzats, ja 
que un espai públic de qualitat serà un incentiu per a desplaçar-se a peu. No obstant això, és la seua funció com 
a suport per a les relacions socials i l’intercanvi, el principal indicador de qualitat de l’espai públic.  



 

 

 

 

Almussafes compta amb una sèrie de places i espais verds que constitueixen un punt de partida molt favorable 
del que parteix el municipi en relació amb el gaudi de l’espai públic. També és de destacar l’escala del municipi, 
de menudes dimensions, properes a l’escala humana en una extensa proporció del seu teixit urbà.  

 

Però, encara que el municipi presente condicions favorables als desplaçaments actius, aquestes no garanteixen 
la qualitat de l’espai públic, en la que intervenen altres elements com, per exemple, el repartiment de l’espai 
disponible entre la superfície dedicada a vianants i la superfície dedicada a la circulació i estacionament de 
vehicles.  

Han sigut analitzats els principals espais públics que donen suport a la mobilitat a peu i altres espais públics més 
propicis a l’estada, classificats segons les característiques dels elements que conformen la xarxa: places, carrers 
per a vianants, jardins, carrers arbrats, entre altres. 
 
Aquest anàlisi de l’espai públic del municipi en el plànol 1.3 ESPAI PÚBLIC. 

 

Places i carrers exclusius per a vianants 

Les places són els espais de relació per excel·lència, llocs oberts on les persones poden interactuar quan realitzen 
les seues activitat quotidianes, principalment les referents al manteniment de la vida i a la cura d’altres 
persones. Són espais que permeten enfortir les xarxes socials i d’ajuda mútua. Són també els espais de joc, oci i 
trobada que fan possible que les persones d’una comunitat puguen conviure, es coneguen i aprenguen de la 
diversitat.  
 

  

Imatge 2.1: Plaça en accés a l’Ajuntament Imatge 2.2: Plaça en accés del Centre Cultural 
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Al nucli urbà d’Almussafes trobem places en l’espai d’accés de diferents equipaments com l’Ajuntament, el 
Centre Cultural i el Centre de Salut. També en els encreuaments del carrers Sant Josep i rei en Jaume i també 
en carrers Sant Josep i Sagrari. 
 
Els carrers exclusius per a vianants són molts pocs i estan desconnectats, es tracta de trams dels carrers 
Marjals, dels Tarongers, Ausiàs March, entre altres. 
 

  

Imatge 2.3: Tram de carrer Ausiàs March  Imatge 2.4: Carrer Tarongers 
 

Jardins i carrers arbrats 

La presència de vegetació és un element fonamental per a dotar l'espai públic de qualitat. Aquest regula la 
incidència solar, protegeix dels vents forts, redueix el soroll que arriba a l’interior dels habitatges i a les persones 
que transiten per les voreres, recull part de la contaminació en forma de pols en suspensió sobre les seues fulles 
i reté els primers moments de pluja donant temps a buscar refugi. A més, regulen la humitat i controlen l'efecte 
d'illa de calor en evitar la incidència solar sobre el paviment.  

La presència d’espais verds en el teixit urbà és un dels aspectes fonamentals a l’hora de definir la xarxa principal 
de mobilitat d’un municipi. A més de la seua contribució en temes de qualitat ambiental i de foment de la 
biodiversitat, acompanyen en la majoria dels casos espais d’estada principals, on es desenvolupen una sèrie 
d’activitats relacionades que els fan imprescindibles per al bon estat de la vida social de la població. 

A l’espai web de l’Ajuntament  s’indica que Almussafes compta amb un total de 205.727 m2 de zones verdes i que 
l’estàndard és de 21,07 m2 de zona verda per habitant, el que duplica a l’estàndard mínim de la LOT que és de 15 
m2 per habitant. 

El municipi de l’Almussafes compta en l’actualitat al nucli urbà amb 8 parcs: Parc Central, Parc de les Palmeres, 
Parc les Eres, Parc del Pontet, Parc de la Constitució, Parc del Pinar, Parc del Sagrari i Parc del Poliesportiu. 
Destaquen el Parc Central i el Parc de les Palmeres. El Parc Central es situa en el centre del municipi i es un espai 
molt valorat i amb molta vitalitat.  



 

 

 

 

 

  

 Imatges 2.5 i 2.6: Parc Central 
 

Per altra banda, els carrers arbrats o l’arbrat viari permet interconnectar la xarxa d’espais verds del municipi, 
afavorint una infraestructura verda que articule el municipi i que permeta contribuir a la salut, al confort i a 
l’habitabilitat d’aquest. 

Al nucli urbà d’Almussafes molt pocs carrers incorporen arbrat. Es localitzen en trams dels carrers Ausiàs March, 
Poliesportiu, Sant Josep i a la Ronda Antoni Ludeña.  

  

Imatge 2.7: Tram del carrer Ausiàs March Imatge 2.8: Tram del carrer Sant Josep 

Pel que fa a espais naturals, el municipi d’Almussafes es troba limítrof al parc Natural de l’Albufera de València, 
un espai natural de protecció especial de més de 21 mil hectàrees, gestionat per la conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.  
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Fig.2.11: Parc Natural de l’Albufera i del seu entorn. Font: Parcs Naturals de la Generalitat Valenciana. 

La forma de més fàcil accés des del municipi d’Almussafes és a traves de la carretera CV-520 direcció El Palmar. 
També hi ha diverses rutes d’accés pedalables per accedir amb bicicleta. La distància fins al Palmar és de més de 
10 km el que ho fa relativament inaccessible a peu, tot i que hi ha vies que ho permeten. 

 Polígons industrials 

Almussafes disposa d’una gran zona industrial al nord del municipi, que conté dos polígons industrials, El Polígon 
Industrial Rei Juan Carlos I (en l’enclavament entre l’autovia A-7 i l’autopista AP-7, en color roig a la figura) i el 
Polígon Industrial Nord (al costat est de l’autopista AP-7, en color blau a la figura), molt influenciats per l’activitat 
de la companyia automobilística Ford. Els polígons industrials també són centres d’atracció i generació de viatges 
i per la mida d’aquesta zona industrial i l’activitat que genera, té un gran impacte en la mobilitat del municipi.  



 

 

 

 

 

Fig.2.12: Situació dels polígons industrials d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia a partir de la base del ICV. 

 Parc de vehicles i dades de motorització 

La següent gràfica mostra la distribució del parc de vehicles al municipi d’Almussafes: 
 

Parc de vehicles d’Almussafes Tipus Any 2016 

 

Turismes 7.831 

Motocicletes 576 

Camions 565 

Ciclomotors 401 

Furgonetes 254 

TOTAL 9.627 

Fig.2.13: Parc de Vehicles d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la DGT. 
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Pel que fa a l’índex de motorització, Almussafes presenta uns valors que no s’ajusten a la realitat. Aquests valors 
tant elevats, on el nombre de turismes supera al nombre de població, són generalment deguts al cost menor de 
matriculació dels vehicles a dins del municipi. L’any 2016 l’índex de motorització a Almussafes era de 1.078 
vehicles per cada mil habitants. L’índex de motorització de la Ribera baixa se situa per sobre de la mitjana del 
conjunt de la Comunitat Valenciana, tal com mostra el gràfic següent.  

 

Fig.2.14: Evolució de l’índex de motorització. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i el PEGV. 

Si comprarem l’evolució de la motorització de turismes i motocicletes es pot observar com, tot i que el nombre 
de motocicletes per habitant és més reduït que el de turismes, en els últims anys s’observa una tendència de 
creixement del nombre de motocicletes mentre que el creixement del nombre de turismes manté un 
comportament fluctuant des del 2003. 

 

Fig.2.15: Evolució de l’índex de motorització de turismes i motocicletes. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i el PEGV. 
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Motorització elèctrica 

Les dades disponibles de vehicles elèctrics i híbrids en el municipi d’Almussafes s’obtenen de les bonificacions 
realitzades per l’Ajuntament d’Almussafes als usuaris i usuàries que les han sol·licitades. L’Ajuntament 
d’Almussafes té registrats un total de 10 vehicles híbrids, 8 de la marca Toyota i 2 de la marca Lexus, i 3 vehicles 
elèctrics, de les marques Opel, Hyundai i Kia. 

Punts de càrrega elèctrica 

D’acord a les dades facilitades per l’Ajuntament d’Almussafes, l’any 2018 es van instal·lar dos punts de càrrega 
de bateries: un punt semi ràpid públic en el carrer de Llauradors i un punt de càrrega lenta a la policia, en el 
carrer Santa Creu nº1.  

El punt de càrrega del carrer Llaurador és utilitzat per vehicles tipus turisme o furgonetes i el punt de a policia 
és utilitzat per a recarregues de motocicletes elèctriques de la policia municipal i altres vehicles que decidisca 
comprar l’Ajuntament per a ús municipal. 

En l’any 2020 s’instal·laren quatre punts més, dos al nucli urbà i dos al polígon industrial. Al nucli urbà es 
localitzen a la ronda Historiador Lluis Duart Albarta nº16 i carrer Sant Miquel, i al polígon es localitza en el carrer 
Canal de Crespo nº1 y carrer Gregal n11. 

 Parc mòbil municipal 
 
D’acord amb la informació rebuda per part de l’Ajuntament d’Almussafes , s’indiquen a continuació els vehicles 
que formen part de la flota municipal. Les sigles PHEV signifiquen Vehicles Elèctrics Híbrids Endollable i HEV 
signifiquen Vehicles Híbrids no Endollable. 
- 7 Turismes 
5 dièsel, 1 benzina HEV  i 1 benzina PHEV 
- 9 Camions 
7 dièsel, 2 dièsel HEV i 5 benzina 
- 5 Motos 
5 benzina 
- 2 Remolcs 
- 6 Tractors 
6 dièsel 
- 4 Mixtos 
1 dièsel i 3 dièsel HEV 

Dels 33 vehicles que composen la flota municipal, 24 vehicles utilitzen combustible dièsel i 12 utilitzen benzina.  
Només 7 vehicles són híbrids o elèctrics/híbrids. No hi ha cap vehicle no motoritzat coma ara bicicletes dins de 
la flota municipal de vehicles. 
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2.5. INFRAESTRUCTURA VERDA 

En la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, es defineix la 
infraestructura verda com el sistema territorial bàsic, sent els espais que la componen els àmbits i llocs de més 
rellevant valor ambiental, cultural, agrícola i paisatgístic, les àrees crítiques del territori la transformació del 
qual  implique riscos o costos ambientals per  a la comunitat  i  l'entramat  territorial  de corredors ecològics i 
connexions funcionals que posen en relació a tots ells. A més, la Infraestructura Verda s'estén també als sòls 
urbans  i  urbanitzables,  comprenent,  com  a  mínim,  els  espais  lliures  i  les  zones  verdes  públiques  més 
rellevants, així com els itineraris que permeten la seua connexió.  

A més, formen part de la Infraestructura Verda de la comunitat Valenciana els espais situats en el sòl urbà i en 
el sòl urbanitzable que la planificació municipal considere rellevants per les seues funcions de connexió i 
integració paisatgística dels espais urbans amb els elements de la infraestructura verda situats en l'exterior  
dels teixits urbans. S'atendrà no solament la identificació puntual d'aquests espais sinó també a les seues 
possibilitats d'interconnexió ambiental i de recorreguts.  

Entre les funcions de la Infraestructura Verda es troben: 

- Vertebrar els espais de major valor ambiental, paisatgístic i cultural del territori, així com els espais públics i 
les fites conformadores de la imatge i identitat urbana, mitjançant itineraris que propicien la millora de la 
qualitat de vida de les persones i el coneixement i gaudi de la cultura del territori. 

- Millorar la qualitat  de vida de les persones en les àrees urbanes i  en el  medi  rural, i  fomentar una ordenació 

sostenible del medi ambient urbà. 

 Paisatges de Rellevància Regional 

A l’àmbit del Pla de Mobilitat d’Almussafes s’inclouen terrenys del Paisatge de Rellevància Regional PPR-32 
Albufera i arrossars de València. En concret es localitzen a l'est i sud del nucli urbà, a l'àrea agrícola existent 
entre el nucli urbà i el límit del terme municipal. 

Segons els objectius de qualitat i instruccions tècniques per a l’ordenació i la gestió dels paisatges de rellevància 
regional de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, les 
instruccions tècniques per al PRR-32 Albufera i arrossars de València són els següents: 

Instrucció PRR32.1. Elements i patrons estructurants del paisatge  
a) Preservar i potenciar el llac de l’Albufera com a paisatge de referència de la Comunitat Valenciana, així com 
determinades fites d’aquest entorn, com la muntanyeta dels Sants.  
b) Mantindre el bosc de pinedes i el matollar de la devesa de l’Albufera i l’ús sistemes dunars associats com a 
estructura paisatgística d’alt valor ecològic, ambiental i estètic. 

Instrucció PRR32.2. Elements significatius per a articular el territori que han d’integrar-se en la infraestructura 
verda  



 

 

 

 

a)Preservar i integrar el riu Xúquer, per la seua alta capacitat de vertebració ecològica i paisatgística del territori 
de la Comunitat Valenciana que posa en contacte els paisatges de l’interior de la província de València amb les 
planes litorals i amb la costa.  

Instrucció PRR32.3. Millora de la percepció i la gestió del paisatge  
a)Protegir les àrees de més fragilitat visual, en particular les àmplies superfícies d’arrossar, que es concentren 
en les riberes del Xúquer i a l’entorn de l’Albufera.  
b) Mantindre i valorar el nucli històric tradicional del Palmar, dins del Parc Natural, per la seua capacitat per a 
concentrar serveis destinats a facilitar l’accés i el gaudi de l’espai protegit i el seu paisatge, així com el del Saler. 
c) Condicionar miradors a la muntanyeta del Sants i en el santuari del Castell de Cullera, per a aprofitar les 
excepcionals vistes sobre l’horta del riu Xúquer i l’Albufera, i promoure connexions amb elements de l’entorn, 
com l’ullal de Baldoví, l’ullalet dels Sants, etc. 

 Infraestructura verda urbana  

D’acord l’Estudi de Paisatge de la versió preliminar del Pla General d’Almussafes, de l’any 2017, la Infraestructura 
Verda d'Almussafes, es compon de:   
- Béns de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià 

Torre Racef (BIC) 
Església Parroquial de Sant Bartolomé Apóstol (BRL) 

- Vies Pecuàries 
Vereda de Muntanya  

  Vereda de Catadau a Sollana 
- Via Augusta 
- Zones verdes 

Parc Central 
Parc de les Palmeres 
Parc les Eres 
Parc del Pontet 
Parc de la Constitució 
Parc del Pinar 
Parc del Sagrari  
Parc del Poliesportiu 

- Zones amb riscos d'inundació.  
Barranc de Tramusser 

- Xarxa de sèquies 
Séquia del  Romaní 
Séquia de  la  Foia 
Séquia  Rojosa   
Séquia de  l'Assarb 

- Patrimoni hidràulic  
Molí del Carmen 
Molí de Blat 

- Camins històrics rurals 
- Sòls de valor agrícola 
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Paisatge de Rellevància Regional PPR-32 Albufera i arrossars de València 
‐ Sòls forestals estratègics segons el PATFOR.  

 

Fig.2.16: Infraestructura verda a Almussafes. Font: Versió preliminar pla general d’Almussafes novembre 2017. 



 

 

 

 

3. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

3.1. ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

Per a l’elaboració del Pla de Mobilitat d’Almussafes, es considera imprescindible que la ciutadania tinga un espai 
per a implicar-se i aportar coneixements, en totes les fases del projecte. 

Tant per a la diagnosi com per a l’elaboració del Pla d’accions es planteja una metodologia participada, és a dir, 
per tal que el document final siga el resultat de combinar els sabers científics i tècnics amb el saber popular i 
l’experiència vital i quotidiana de la ciutadania. 

Amb la col·laboració de la Regidoria d’Urbanisme es defineix el llistat definitiu d’associacions i de persones per a 
presentar-los la proposta de formació d’un Grup de treball, i amb les quals es contacta i es convoca directament. 

La convocatòria a les diferents àrees que integren l ‘Ajuntament d’Almussafes es realitza a través del gabinet de 
comunicació. 

Es realitza també una convocatòria oberta a la ciutadania a través de l’espai web de l’Ajuntament i dels seus 
perfils a les xarxes socials. 

 Grup de treball 

El Grup de treball del Pla de Mobilitat està format per representats de diverses àrees i serveis municipals, també 
de grups polítics municipals, i a altres grups d’interès del municipi.  

És l’òrgan bàsic per a la realització de la diagnosi participada del pla i la generació de propostes també de manera 
participada. És l’espai on la ciutadania s’implica en la presa de decisions i contribueix a posar en marxa millores 
sobre la mobilitat a Almussafes. 

S’ha convocat a diferents associacions del municipi, de les quals han participat: Associació Afectats Fibromiàlgia 
Almussafes, Associació de Dones Progressistes, Associació de Mestresses de Casa Tyrius, AMPA de l’Institut 
d’Educació Secundària, AMPA del CEIP Almassaf i Club Gastronòmic Putxeret, 

S’ha comptat també amb personal tècnic municipal: arquitecte municipal, policia local, tècnics de serveis socials, 
comunicació, esport, joventut, desenvolupament local, entre altres; i amb les regidories de diferents àrees: 
Urbanisme, Joventut, Educació i Esports, Serveis Socials i Medi Ambient. 

A més s’han sumat altres persones a títol personal. 

 Sessions de participació 

Es plantegen diverses sessions amb el Grup de treball: 
⋅ Primera sessió en abril 2019 

Presentació del Pla de Mobilitat d’Almussafes i del procés de participació 
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Creació del Grup de Treball  
Definició de problemes i fortaleses 
Llançament del Qüestionari de mobilitat  

⋅ Segona sessió en maig 2019 
Plantejament d’Escenaris de Futurs. 
Definició d’Estratègies i Línies d’Acció 
Definició d’una Xarxa d’Itineraris Quotidians  

⋅ Tercera sessió en juliol 2019 
Validació de propostes 

 Qüestionari de mobilitat 

Durant la primera sessió de participació es va anunciar el llançament del Qüestionari de mobilitat d’Almussafes. 
Aquest s’ha realitzat via on-line a través d’un enllaç des del lloc web del Pla de Mobilitat i del lloc web de 
l’Ajuntament. 

El Qüestionari de mobilitat és altra eina de participació amb la qual conèixer la percepció dels ciutadans sobre 
l’espai públic, els modes de transport, les infraestructures que permeten els desplaçaments, etc. També l’opinió 
que té la ciutadania sobre com de fàcil o difícil els resulta moure’s cada dia en el seu municipi. 

3.2. DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS 

 Primera sessió del Grup de treball 

A la primera reunió es va presentar el Pla de Mobilitat i el procés de participació que acompanya la seua 
elaboració. També es va presentar la imatge gràfica del pla. 

Es va explicar que l’objectiu del Qüestionari de mobilitat és conèixer com es mou la gent resident a Almussafes, 
quins modes de transport utilitza, els motius dels seus desplaçaments, etc. En definitiva, es tracta de conèixer 
les actituds i els hàbits de mobilitat al municipi, per poder ser també analitzats en el document del pla. 

Tot seguit, es van fer dos grups per tal d’encetar una dinàmica participativa, amb la qual detectar, d’una banda, 
aquells aspectes que es consideren problemàtics i que són febleses  que Almussafes  té en relació a la mobilitat, 
i d’altra, la identificació de punts forts, fortaleses, que poden afavorir-la. 

Es va animar als assistents que parlaren des de la seua experiència vital, des de la del col·lectiu que 
representaren, i també podien incorporar visions que consideraven comunes, és a dir, vivències individuals i 
col·lectives. Es tractava de poder contemplar tots els punts de vista, i de recollir una ampla diversitat de 
situacions i maneres de moure’s i habitar. 

Es va plantejar el treball d’acord a 5 temes: 
⋅ Espai públic i vianants 
⋅ Bicicleta 



 

 

 

 

⋅ Transport públic 
⋅ Vehicles motoritzats (privats) 
⋅ Espais quotidians 

  

 Imatges 3.1 i 3.2: Primera sessió del Grup de treball 

 Segona sessió del Grup de treball 

En primer lloc es va fer una devolució dels resultats de la matriu de debilitats i fortaleses sobre la mobilitat a 
Almussafes, elaborada amb la suma dels resultats de la sessió anterior del Grup de treball i l’anàlisi tècnica.  

En segon lloc, es va desenvolupar una dinàmica participativa sobre escenaris de futur, on definir un escenari 
prospectiu pensat a mitjà termini, especificant dos futurs possibles: el futur que seria desitjable, i el futur que 
es tem que es puga produir (si no fem res) i que es voldria evitar. Imaginar un escenari de futur serveix per a 
obtindre una diagnosi de la situació actual amb un enfocament dirigit a l’acció. 

Per a finalitzar, el treball en grup es va centrar en elaborar, de forma conjunta i per consensos successius, unes 
propostes de línies d’acció per a avançar cap el futur desitjat, definit com a marc en la primera part, i evitar, en 
la mesura possible, que el futur no desitjat es faça realitat. 

Les propostes es plantejaren estructurades segons els mateixos temes que es van fer emprar en la sessió 
anterior. 
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 Imatges 3.3 i 3.4: Segona sessió del Grup de treball 

 Tercera sessió del Grup de treball 

La tercera i última sessió està destinada a exposar el Pla d’accions proposat, a debatre sobre l’adequació de les 
propostes i a establir prioritats. 

En primer lloc, es va fer una exposició i explicació de totes les propostes que anava a incloure el Pla d’accions. 
Aquestes es van classificar en 7 àmbits diferents: 
⋅ Espai públic i mobilitat quotidiana al nucli urbà  
⋅ Mobilitat amb vehicle privat i aparcament al nucli urbà  
⋅ Mobilitat interurbana  
⋅ Mobilitat als polígons industrials  
⋅ Connexió amb l’entorn rural i natural 
⋅ Organització de la mobilitat i polítiques urbanes 
⋅ Aspectes ambientals 

Una vegada exposades i explicades les diferents propostes per a cada àmbit, es va encetar una dinàmica de 
validació amb l’objectiu de debatre entre totes i tots les diferents propostes i establir prioritats. 

Es disposava d’enganxines amb diferents colors. D’una banda, les enganxines verdes servien per a assenyalar les 
mesures més prioritàries o necessàries, que requerien d’una actuació urgent. També podia gastar-se per a 
aquelles que foren fàcils de portar a terme o amb les quals hi havia un consens general per part de les persones 
participants. D’altra banda, les enganxines grogues servien per a assenyalar aquelles mesures que podien 
presentar algun problema per a la seua resolució o que generaven certa controvèrsia entre les i els assistents. 
Per últim, les enganxines roges es van utilitzar per a assenyalar les mesures que no es consideraven prioritàries 
a curt termini, que generaven molta controvèrsia per part de la ciutadania o que resultaven molt costoses o que 
requerien per a la seua resolució, competències més enllà de les pròpies de l’Ajuntament. 



 

 

 

 

  

 Imatges 3.5 i 3.6: Tercera sessió del Grup de treball 

La crònica de les diferents sessions s’han pogut consultar en tot moment al lloc web del Pla de Mobilitat, ja que 
després de cada sessió s’ha penjat el corresponent resum i resultats. 

3.3. ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

 Lloc web del Pla de Mobilitat 

El lloc web del Pla de Mobilitat d’Almussafes es concep com un espai de difusió de tot el procés de participació, 
tant de convocatòria com de comunicació de resultats, per tal que es conega l’evolució del procés en tot moment. 

L’adreça del lloc web és elpladalmussafes.almussafes.net 
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Fig. 3.1: Lloc web del projecte 

 Inserció en mitjans de comunicació local 

A més del lloc web propi del projecte, el Pla de Mobilitat es va comunicar a través de diferents mitjans de 
comunicació, tan locals com comarcals. Les diferents insercions es poden consultar en els següents enllaços: 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 3.1: Enllaços codificats amb les diferents notícies, vídeos o articles en diferents mitjans de comunicació 

 

 
 

Fig. 3.2: Inserció en premsa online elperiodic.com Fig. 3.3: Inserció en premsa online lasprovincias.es 

Nom  Mitjà de comunicació 

Almussafes comptarà amb un Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible 

Web de l’Ajuntament d’Almussafes 

Comencen els treballs per a l'elaboració del Pla de 
Mobilitat Urbana d'Almussafes 

Web de l’Ajuntament d’Almussafes 

Almussafes encarga su Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 

lasprovincias.es 

Primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible lasprovincias.es 

Comencen els treballs per a l’elaboració del Pla de 
Mobilitat Urbana d’Almussafes 

riberabaixa.info 

Comencen els treballs per a l'elaboració del Pla de 
Mobilitat Urbana d'Almussafes 

elperiodic.com 

Almussafes comptarà amb un Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible 

Facebook de l’Ajuntament d’Almussafes 

Almussafes encarga su Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 

Facebook Asociación de Empresarios de Parques y 
Polígonos de Almussafes 
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4. PAUTES GENERALS DE LA MOBILITAT A ALMUSSAFES 

L’explotació del qüestionari de mobilitat en línia ha permès acostar-se a les pautes de mobilitat quotidiana de 
les persones que viuen a Almussafes.  

El qüestionari te l’objectiu de recollir informació sobre els desplaçaments declarats per les persones 
enquestades realitzats en el dia feiner anterior. S’ha establert que la participació siga de la població igual o major 
a 14 anys, i que estiga dirigida a residents d’Almussafes. La població resident a Almussafes major de 14 anys és de 
aproximadament 7.414 habitants (dades estretes del Portal d’Informació Argos de la Generalitat Valenciana per 
a l’any 2018), de les quals 71 persones van emplenar el qüestionari. Amb aquest nombre de qüestionari s’han 
caracteritzat 157 desplaçaments. 

Per altra banda, es disposa del resultats de les enquestes realitzades per la Generalitat Valenciana durant el 
primer trimestre del 2018. Es va tractar d’una campanya d’enquestes telefòniques als residents d’Almussafes per 
al Pla Bàsic de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de València (d’ara endavant, PMOME) amb la finalitat de conèixer 
les dades actualitzades de mobilitat global al municipi d’Almussafes. Es van realitzar un total de 68 enquestes al 
municipi i es van caracteritzar 145 desplaçaments. Posteriorment, les dades han estat expandides mitjançant 
coeficients de ponderació a dades de població total i mobilitat total. 

La mostra de residents seleccionada per a l’enquesta, ha considerat les diferents característiques de la població 
(pel que fa al sexe, edats i el dia de la setmana sobre el qual s’analitzarà el desplaçament) per tal d’obtenir una 
mostra heterogènia i representativa. Aquesta població, en la que només s’ha enquestat als majors de 5 anys, és 
de 8.465 habitants.  

4.1. NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS 

D’acord amb el qüestionari de mobilitat, a Almussafes hi ha un percentatge de mobilitat del 97,2%, la qual cosa 
implica que 7.026 persones (majors de 14 anys) ixen de casa cada dia i realitzen algun desplaçament. L’altre 2,8% 
diu no realitzar cap desplaçament, això suposa al voltant de 208 persones. El motiu per a no eixir de casa és 
indisposició o baixa. Al qüestionari s’obté una mitjana de 4,2 desplaçaments en dia feiner per persona, entre les 
persones que es mouen, fet que significaria que a Almussafes es realitzen un total de 30.265 desplaçaments 
realitzats pels residents. 

D’altra banda, d’acord amb els resultats de les enquestes del PMOME de l’any 2018, en un dia feiner el conjunt de 
desplaçaments realitzats pels residents suposen un total de 22.361 desplaçaments, aquesta quantitat és menor 
al nombre de desplaçaments recollits al qüestionari de mobilitat. 

4.2. DESTINACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS 

Dels desplaçaments recollits al qüestionari, el 60,6% són desplaçaments interns al municipi, el 39,4% restant 
són desplaçaments que es realitzen cap a altres localitats fora del municipi. 



 

 

 

 

Entre els desplaçaments que tenen destinació fora d’Almussafes destaquen València (15,7%) i Benifaió (7%), la 
resta es reparteix entre Sueca (4,2%), Silla (2,8%), Alzira (2,8%)i en menor mesura altres municipis com Cullera, 
Picassent, Sollana, Carlet o Burjassot. 

D’acord a l’enquesta del PMOME, l’origen o la destinació dels desplaçaments els podem dividir en 61,3% de 
desplaçaments interns (tenen origen i destinació dins el municipi), 37,4% de desplaçaments de connexió (aquells 
que tenen l’origen a Almussafes i la destinació fora del municipi), 1,4% de desplaçaments externs són 
desplaçaments externs (ni l’origen ni la destinació del desplaçament es troben a Almussafes). 

Les principals destinacions dels desplaçaments de connexió dels residents d’Almussafes que es recullen a 
l’enquesta són València (36,7%), Benifaió (7,9%), Alboraia (7,8%), Aldaia (5,3%), Paiporta (3,9%), Sollana (3,9%), 
Paterna (3,1%), Massanassa (3,0%), Sueca (2,1%), Alfafar (1,0%) i altres municipis (25,5%). 

4.3. REPARTIMENT MODAL 

El 50,7% dels viatges es realitzen amb vehicle privat motoritzat, és una xifra elevada si es té en compte que més 
de la meitat dels desplaçaments són interns al municipi i que les distàncies no són grans en un municipi d’aquesta 
escala. 

En canvi, aquells modes més acords a assolir una distància de proximitat s’utilitzen menys, la mobilitat a peu 
representa un 39,5% i amb bici el 1,4%. 

El transport públic acull el 5,6% dels desplaçaments. 

Pel que fa al mode de desplaçament per sexe, en les dones hi ha més desplaçaments a peu que amb cotxe. Hi ha 
un 9% de dones que van amb cotxe com acompanyants, depenen d’altres persones que disposen de cotxe i carnet 
de conduir. 

En el cas dels homes, el 3% dels desplaçaments són amb tren de rodalies i no hi ha cap desplaçament amb vehicle 
privat motoritzat com acompanyants (sempre apareixen com a conductors). La mobilitat amb cotxe en el cas 
dels homes és molt superior al grup de desplaçaments a peu o en bicicleta. 

D’acord a les enquestes del PMOME, el repartiment modal en els desplaçaments de connexió entre Almussafes i 
València és de 40,8% en transport públic i 59,2% en vehicle privat. El 100% dels desplaçaments entre 
Almussafes i Benifaió es realitzen en vehicle privat. 

Les enquestes del PMOME també recullen el repartiment modal en el desplaçaments interns en un dia feiner. 
Més de la meitat d’aquests desplaçaments s’efectuen mitjançant modes motoritzats. La mobilitat a peu 
representa un baix percentatge de la mobilitat (37,4%) pel que fa als desplaçaments interns. 

Pel que fa als desplaçaments generats cap a altres municipis, la quota modal es reparteix entre el vehicle privat 
motoritzat (78,4%) i en menor mesura el transport públic (16,5%).  
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REPARTIMENT MODAL PER TIPUS DE DESPLAÇAMENTS 

Mode de Desplaçament Desplaçaments Interns Desplaçaments Generats 

A peu 37,4% 5,1% 

Bicicleta 6,4% 0,0% 

Transport públic 6,5% 16,5% 

Vehicle privat 49,7% 78,4% 

TOTAL 100,0% 100,0% 
 

Taula 4.1: Repartiment modals dels desplaçaments. 
 Font: elaboració pròpia a partir de dades de les enquestes per al PMOME de València 2018. 

4.4. RELACIÓ ENTRE DESTINACIÓ I MODE DE TRANSPORT 

Si s’analitzen els desplaçaments segons el mode de transport i en relació a la destinació es pot observar que tots 
els trajectes a peu i amb bicicleta són desplaçaments dins d’Almussafes. A més s’observa que la mobilitat amb 
transport públic només apareix en la comunicació amb València, i no amb municipis del voltant.  

S’evidencia també la gran quantitat de desplaçaments amb cotxe que es realitzen dins del nucli urbà. 

4.5. RELACIÓ ENTRE TEMPS I MODE DE TRANSPORT 

Si es relaciona el mode de transport amb el temps dedicat al desplaçament, s’observa que quasi tots els viatges 
que es fan a peu són inferiors a 10 minuts, és lògic si es considera la reduïda escala del municipi. Ara bé, si 
s’analitza els temps de desplaçament amb cotxe, es pot veure la major proporció d’ús d’aquest vehicle és més 
alta per a desplaçaments de menys de cinc minuts, la qual cosa indica que s’està utilitzant el vehicle motoritzat 
per a desplaçaments curts, interns al municipi o per a arribar a municipis veïns; i molts d’aquests serien 
susceptibles de ser realitzats amb mitjans no motoritzats. 

D’acord a les enquestes del PMOME, el temps mitjà de desplaçament dels residents a Almussafes és de 14 minuts 
en cas de desplaçaments urbans i d’uns 29 minuts en els interurbans.  

Segons el mode de transport, el temps de desplaçament varia, tal i com es veu a la següent gràfica: 



 

 

 

 

 
 

Fig. 4.1: Temps mitjà de desplaçament per mode de desplaçament.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de les enquestes per al PMOME de València 2018. 

4.6. MOTIUS D’ÚS DELS MODES DE TRANSPORT 

 Mobilitat a peu i amb bicicleta 

Quan es consulta a la població sobre els motius per a utilitzar aquests modes de transport, s’observa que anar a 
peu i amb bici s’escull per motius de salut, ecologia i sostenibilitat ambiental. També la distància curta, que fa 
que aquests modes siguen més ràpid que anar amb cotxe i dóna major llibertat.  

Les persones que es desplacen principalment a peu i amb bicicleta, descarten el cotxe quan es dificulta la 
possibilitat d’aparcar al lloc de destinació. 

Cal destacar que el 87% de les persones que han participat tenen bicicleta a la seua llar, i el 74% diu que sap 
anar amb bicicleta.  

 Mobilitat amb vehicle privat motoritzat 

El cotxe s’escull, principalment i sobretot per rapidesa, aquesta ha estat la resposta pel 57,3% de les persones 
que l’utilitzen. Però també destaquen altres motius com ara la falta d’infraestructura de transport  o haver de 
portar a més gent en el cotxe. 

La facilitat per a aparcar al lloc de destinació pot ser altre factor determinant que facilita l’ús del cotxe.  En el 
67,3% dels desplaçaments amb cotxe, l’aparcament es realitza al carrer, i un 15,4% en llocs reservats, això 
implica que un 82.7% té facilitats per aparcar i a més, sense cost econòmic per a l’usuari. Hi ha un 5,8% que 
aparca en aparcament en propietat o lloguer.  

Destaca que al 94% de les llars hi ha al menys un cotxe i que el 42% del total tenen 2 o més cotxes. A més, el 
52,7% té el vehicle en aparcament en propietat, lloguer o concessió, i el 91,9% té carnet de conduir. 
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Els resultats de les enquestes del PMOME indiquen les següents xifres de vehicles per llar de mitjana: 

 

Nombre de vehicles per llar 

Turismes 1,52 

Motocicletes 0,14 

Bicicletes 1,11 
 

Taula 4.2: Nombre de vehicles per llar. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de les enquestes per al PMOME de València 2018. 

Pel que fa a l’estacionament dels vehicles privats motoritzats: 

⋅ En els turismes, s’observa un equilibri entre els que responen que aparquen el vehicle en la via pública (38%) i 
els qui disposen d’un aparcament per ús propi (62%). 

⋅ En les motocicletes el total de les persones enquestades estacionen en aparcaments d’ús propi. 

 Mobilitat amb transport públic 

El principal motiu per a moure’s amb transport públic és la dificultat d’aparcament al lloc de destinació (56,8%), 
seguit de la consciencia ambiental i la tranquil·litat. Cal dir que els desplaçaments enregistrats amb transport 
públic, en la seua majoria, tenen com a destinació la ciutat de València. 

4.7. FREQÜÈNCIA D’ÚS DELS MODES DE TRANSPORT 

Si s’atén a la freqüència en què es fa ús dels diferents mitjans de transport, s’obté que el 38% de les persones 
que han participat, diuen que van a peu sempre o quasi sempre. 

Hi ha un 19% que diu anar sempre o quasi sempre amb cotxe com a conductor/a. 

La bici s’agafa poc (l’agafen de vegades el 24%, i mai o quasi mai el 51%. 

L’autobús apareix com un mode que s’utilitza puntualment, no és un transport habitual: en el cas de la línia a 
València, un 13% l’utilitzen algunes vegades i un 12% en la línia que va a l’Hospital d’Alzira. El 85% de les persones 
participants l’utilitzen mai o quasi mai. 

El tren de rodalies és més utilitzat, ja que un 34% l’utilitza de vegades, tot i que tampoc és un mode d’ús a diari, 
només un 8% l’utilitza sovint, i un  57% l’utilitza quasi mai o mai. 



 

 

 

 

 

4.8. MOTIUS DELS DESPLAÇAMENTS 

Si s’analitza el motiu del desplaçament sense tenir en compte l’arribada al domicili, s’observa com a Almussafes 
els desplaçaments per motius de feina representen un 41,25% del total, que sumats als desplaçaments per 
estudis representen el 45%.  

La resta de motius, vistos de manera segregada, podrien semblar poc representatius, però si es té en compte 
que són activitats relacionades amb la vida quotidiana i realització personal, familiar o comunitària, i algunes 
són necessàries per al manteniment de la vida, esdevé un conjunt de desplaçaments que pren força importància 
i representa el 55% dels total. Entre aquests destaquen els desplaçaments relacionats amb la cura i atenció cap 
a altres persones, un 13,75% del total. 

En general, els desplaçaments motivats per compres quotidianes, acompanyament i cura d’altres persones, 
acudir al metge, etc., relacionats amb la vida quotidiana i familiar estan realitzats en un 80% per dones. 

4.9. RELACIÓ ENTRE MOTIUS DELS DESPLAÇAMENTS I MODES DE TRANSPORT 

En els desplaçaments per motiu de feina o d’estudis la població utilitza sobretot mitjans motoritzats. En els 
desplaçaments per motius personals, la proporció de mobilitat activa (a peu i bici) i transport públic representa 
un total del 28%, s’equilibra amb l’ús del vehicle motoritzat que també és el 28%. 

No obstant, el percentatge d’ús del vehicle privat motoritzat es manté similar en els dos àmbits de mobilitat. 

4.10. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS DESPLAÇAMENTS 

Segons les enquestes del PMOME, s’observa que la mobilitat en dia feiner dels residents presenta dos períodes 
punta o moments de màxima concentració dels desplaçaments, relacionats bàsicament, amb les hores d’entrada 
i de sortida del lloc de treball o d’estudi i amb els torn d’entrada de vesprada de de la factoria Ford i els polígons 
industrials: entre les 7 i les 8 quan es realitzen més de 3.500 desplaçaments i entre les 14 i les 15 on es produeixen 
gairebé 3.000 desplaçaments per part dels residents. 
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Fig.4.2: Distribució horària dels desplaçaments dels residents a Almussafes en dia feiner. Font: elaboració pròpia a partir de dades de les 
enquestes per al PMOME de València 2018. 

Pel que fa a l’horari dels desplaçaments, s’observa com la major part es realitza durant la franja horària entre 
les 7.00 i les 10.00 del matí, essent l’hora punta de 8.00 a 9.00h.  

Els desplaçaments cauen i s’enregistren pocs entre les 11.00 i les 12.00h.Per la vesprada els desplaçaments 
minven i estan més repartits.  

La mobilitat ocupacional comença el seu increment més prompte que la personal, aquesta té un increment molt 
brusc de set a vuit. Al migdia ambdues baixen i tenen un comportament similar i a partir de les quatre de la 
vesprada la mobilitat és més dispersa, essent més alta la personal. 

4.11. FREQÜÈNCIA DELS DESPLAÇAMENTS 

Dels desplaçaments recollits al qüestionari de mobilitat, el 76% té una freqüència diària (aquells que es fan cada 
dia són el 42% i els que es fan cadascun dels dies feiners el 34%), llavors, els resultats del qüestionari s’ajusten 
a l’objectiu de caracterització de la mobilitat quotidiana. 

4.12. DESPLAÇAMENTS TOTALS 

 Mobilitat de residents i no residents 

D’acord amb els resultats de les enquestes del PMOME, en un dia feiner el conjunt de desplaçaments realitzats 
pels residents suposen un total de 22.361 desplaçaments. La informació de les enquestes explotades en els 
apartats anteriors només contenen informació sobre la mobilitat generada per el municipi d’Almussafes ja que 
es tracta de la mobilitat dels residents. Mancaria doncs valorar la mobilitat atreta cap a Almussafes des d’altres 
municipis. En la següent taula podem veure els resultats de la mobilitat segons el municipi de residència: 
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MOBILITAT (ENQUESTES PER AL PMOME 2018) 

Tipus desplaçament Tipus usuari Desplaçaments 

Desplaçaments interns 

Residents 13.708 

No residents 0 

Desplaçaments de 
connexió 

Residents 8.349 

No residents 30.230 

Desplaçaments externs 

Residents 305 

No residents 0 
 

Taula 4.3: Distribució de la mobilitat segons el municipi de residència.  
Font: enquestes per al PMOME de València 2018. 

Si agrupem les dades de residents i no residents del municipi d’Almussafes podem obtenir la mobilitat total al 
municipi: 

MOBILITAT TOTAL AL MUNICIPI (2018) 

Mobilitat Desplaçaments 

Desplaçaments interns 13.708 

Desplaçaments generats (de connexió) 8.349 

Desplaçaments atrets (de connexió) 30.230 

TOTAL 52.286 

OBS: Els desplaçaments externs no es tenen en compte en la mobilitat total al municipi ja que tenen 
lloc fora dels límits d’Almussafes. 

 
Taula 4.4: Distribució total de la mobilitat a Almussafes segons l’origen i la destinació.  

Font: elaboració pròpia en base a dades del PMOME de València 2018. 

Per tant Almussafes és un municipi atractor de mobilitat. 
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La següent imatge presenta de forma gràfica el nombre de viatges interns, atrets i generats, és a dir, la 
segregació de la mobilitat total per l’any 2018: 

 
 

Fig. 4.3: Viatges interns, generats i atrets a l’any 2018 al municipi ‘Almussafes.  
Font: elaboració pròpia en base a dades del PMOME de València 2018. 

Desagregant aquestes dades per modes de desplaçament i segons el tipus de mobilitat (desplaçaments interns 
i de connexió): 

 
 

Fig. 4.4: Desplaçaments interns i repartiment modal dels dies feiners.  
Font: elaboració pròpia en base a dades del PMOME de València 2018. 

Mode de 
transport

Desplaçaments 
INTERNS per 

mode de 
transport (2018)

Repartiment Modal 
2018(%)

A peu 5.133 37,4%

Bicicleta 877 6,4%

Transport públic 3.626 26,5%

Transport privat 4.071 29,7%

TOTAL 13.708 100,0%



 

 

 

 

 
 

Fig. 4.5: Desplaçaments de connexió i repartiment modal dels dies feiner.  
Font: elaboració pròpia en base a dades del PMOME de València 2018. 

Pel que fa als desplaçaments totals del municipi, agregant desplaçaments de connexió (mobilitat generada i 
atreta) i interns, tindríem: 

 
 

Fig. 4.6: Desplaçaments totals i repartiment modal dels dies feiners.  
Font: Elaboració pròpia en base a dades del PMOME de València 2018. 

4.13. RESULTATS D’OPINIÓ SUBJECTIVA 

Les enquestes per al PMUS 2019 també recullen les principals opinions subjectives dels enquestats sobre 
diferents aspectes de mobilitat. 

 Satisfacció dels diferents mitjans de transport 

Es va demanar als enquestats puntuar del 0 al 10 (zero la puntuació més poc satisfactòria, 10 la més satisfactòria) 
quina es la seua valoració dels diferents mitjans de transport. Una votació per sota de 5 punts dona a entendre 
una insatisfacció del servei. 

Els resultat de l’enquesta de satisfacció es presenten a continuació de forma gràfica, agrupades en dos grups: 

⋅ Modes de transport no motoritzats. 

Mode de 
transport

Desplaçaments 
DE CONNEXIÓ 
per mode de 

transport (2018)

Repartiment Modal 
2018(%)

A peu 796 2,1%

Bicicleta 0 0,0%

Transport públic 4.168 10,8%

Transport privat 33.615 87,1%

TOTAL 38.578 100,0%

Mode de 
transport

Desplaçaments 
TOTALS per 

mode de 
transport (2018)

Repartiment Modal 
2018(%)

A peu 5.929 11,3%

Bicicleta 877 1,7%

Transport públic 7.794 14,9%

Transport privat 37.686 72,1%

TOTAL 52.286 100,0%
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⋅ Vehicles motoritzats. 

 
 

Fig. 4.7: Satisfacció dels modes no motoritzats.  
Font: en base a dades de les enquestes per al PMUS 2019. 

Els modes de transport no motoritzats (bicicleta, a peu), obtenen respostes variades. La bicicleta obté pitjors 
puntuacions amb una mitjana de 5,6. Pel que fa a l’anar a peu està millor valorat de mitjana amb una nota de 7,8. 

El percentatge de vots no satisfactoris (el volum de puntuacions per sota de 5) és el 4% dels vots per als 
desplaçaments a peu i notablement superior per a la bicicleta (31% dels vots).  

 
 

Fig. 4.8: Satisfacció dels modes de transport públic.  
Font: en base a dades de les enquestes per al PMUS 2019. 
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Com es pot veure a la figura anterior, els diferents modes motoritzats obtenen puntuacions notablement 
diferenciades. El transport públic presenta una mitjana de 4,6 punts, mentre que el vehicle privat motoritzat 
obté una nota mitjana de 8,0 punts. 

Pel que fa al volum de vots no satisfactoris (el nombre de puntuacions per sota de 5), el transport públic presenta 
un 50% de vots no satisfactoris mentre que el vehicle privat motoritzat només presenta un 1% de vots negatius. 

En resum, els modes de transport més ben valorats són els desplaçaments en vehicle privat motoritzat i a peu. 
Els modes de transport amb més opinions negatives són els desplaçaments en transport públic seguits dels 
desplaçaments en bicicleta. 

 Motius d’ús o del poc ús dels diferents modes de transport 

A continuació es presenten les preferències dels residents a Almussafes a l’hora d’utilitzar o no diferents modes 
de desplaçaments:  

-Motius de no utilització del transport públic: 

⋅ El 30,8% dels enquestats que responen a aquesta pregunta afirmen que no utilitzen el transport públic ja 
que no hi ha un servei de transport públic, o aquest no és adequat, per al viatge que volien realitzar. 

⋅ El 29,5% indiquen que estan molt a prop de la seua destinació. 

⋅ El 7,3% responen que els horaris són inadequats. 

⋅ Altres motius són la baixa velocitat de servei (6,3%), el desconeixement de la oferta de transport públic 
(4,0%) i la comoditat (2,4%). 

-Motius de no utilització de la bicicleta: 

⋅ El 39,0% dels enquestats indiquen que el motiu de no utilitzar la bicicleta és la distància fins a la destinació. 

⋅ El 19,6% afirmen no tenir bicicleta ni possibilitat d’utilitzar una de pública. 

⋅ El 5,6 % responen que els hi suposa un esforç excessiu.  

⋅ Altres motius són el fet de no disposar d’un lloc per guardar la bicicleta en destí (4,4%), l’edat (3,8%) i la por 
a compartir el viari amb el trànsit i els vianants (2,1%). 

-Motius d’utilització del transport públic: 
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⋅ El 57,6% dels enquestats indiquen que el motiu d’anar en transport públic és el fet de no disposar de carnet 
de conduir. 

⋅ El 31,0% afirmen que ho fan per evitar congestions de trànsit i pel fet de que arriben abans a la seua 
destinació. 

⋅ El 11,4% responen que tenen dificultats d’aparcament a la seua destinació. 

-Motius d’utilització de la bicicleta: 

⋅ El 25% indiquen que utilitzen la bicicleta perquè és més ecològic. 

⋅ El 25% afirmen que ho fan perquè és més còmode. 

⋅ El 25% respon que és més barat. 

⋅ El 25% indica que ho fa per altres motius. 



 

 

 

 

5. ANÀLISI DE LA MOBILITAT A PEU 

Les persones es mouen per diferents motius i escullen els seus recorreguts per on es troben més segurs, 
confortables i moltes vegades, per on troben més possibilitats de relacionar-se amb altres persones.  

Les dimensions del nucli urbà d’Almussafes són idònies per als desplaçaments a peu. Aquesta qüestió és 
imprescindible per a considerar quins desplaçaments són més realitzables a peu, en aquest cas tots els 
desplaçaments interns al nucli urbà, es poden realitzar potencialment a peu.  

Es considera que per a distàncies inferiors a 3 km, moure’s a peu és el mitjà de desplaçament més eficient. És 
molt més eficient que qualsevol mitjà de transport motoritzat i, naturalment, molt més saludable.  

La velocitat aproximada de desplaçament a peu, per grups d’edat, és la següent:  

 

Velocitats aproximades de desplaçament a peu 

edat m/s 

menys de 15 anys 1,58 

16 a 30 anys 1,57 

31 a 60 anys 1,40 

més de 60 anys 1,16 

Taula 5.1: Velocitat aproximades de desplaçaments a peu. Font: Ajuntament de Barcelona 

El nucli urbà del municipi d’Almussafes té una extensió aproximada de 1 km de llargària en direcció nord-sud i 
una amplària que arriba fins a 0,75 km en direcció est-oest. Així, la major part dels desplaçaments dins del nucli 
urbà són inferiors als 3 km, de manera que anar a peu pot substituir perfectament l’ús del vehicle privat 
motoritzat.  

Generalment, els vianants es desplacen a una velocitat d’1,2 m/s o, el que és el mateix, de 4,3 km/h. Per tant, les 
dimensions del nucli urbà permeten que siga recorregut en sentit est-oest en un quart d’hora aproximadament 
i en direcció nord-sud, en 10 minuts aproximadament.  

La distància entre la Ronda Antoni Ludeña del nucli urbà principal al Polígon Industrial Juan Carlos I pel carrer 
D2 P.1 Polígon Industrial és de menys d’1 km. Si es mesura des de la mateixa Ronda pel carrer Eje H P.I. Juan Carlos 
la distància és d’aproximadament 1 km també.  

Aquest polígon té una extensió aproximada de 3 km de llargària en la direcció del seu eix longitudinal i una 
amplària que arriba fins a 1,6 km en direcció transversal a aquest eix. 
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5.1. XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA 

La xarxa de mobilitat quotidiana la formen el conjunt d’espais de relació, equipaments quotidians, comerços, 
parades de transport públic i carrers que els connecten, i que són utilitzats per les persones que viuen en 
Almussafes per satisfer les seues necessitats quotidianes. 

Els carrers de la xarxa de mobilitat quotidiana han de permetre els recorreguts a peu, tenir continuïtat i ser 
útils, és a dir, que a més de fer d’enllaç, hi continguen les diferents activitats. 

El Parc Central s’ubica en una posició central del nucli urbà i és escenari de molts desplaçaments quotidians. En 
el seu entorn pròxim es troba l’Ajuntament i el CEIP Almassaf.  

Al nord del carrer Ausiàs March es concentren diversos equipaments com el Centre Cultural, el Pavelló i la Piscina 
municipals i la Llar del Jubilat. Des d’aquest carrer es pot accedir a diferents equipament que es situen en els 
carrers transversals com el Centre de Salut, el Poliesportiu Municipal, supermercat, correus i també al Parc del 
Poliesportiu. També enllaça amb el Parc de les Eres. Aquest carrer continua cap al sud en el carrer Plantades i 
Hospital i arriba al Mercat Municipal. 

El carrer Llaurador s’encontra a l’altura del Centre Cultural amb el carrer Ausiàs March, i és on s’ubica la 
Biblioteca Pública i el Parc de les Palmeres. 

El carrer Ausiàs March, Literat Azorín i l’avinguda Paral·lel són carrers que envolten el Parc Central on es 
concentren establiments comercials. També es troben d’aquests establiments als carrers Santa Ana i Sant Roc. 

El mercat ambulant setmanal s’ubica al carrer Santa Ana, plaça del Mercat, carrers Castell i Major. El carrer Santa 
Ana es configura així com un eix comercial  principal que connecta a més el Parc Central amb el Mercat Municipal. 
També connecta altres equipaments com el Centre d’Informació Juvenil, la Torre de Razef i el seu entorn. 

El carrer Ponent continua el carrer Santa Ana cap al sud i enllaça amb el parc de del Pontet, el CEIP el Pontet, i 
la Guardia Civil. 

El carrer Major és l’antiga traça del camí Algemesí-València i és on es concentren les parades de bus. També 
s’ubiquen diferents equipaments quotidians com policia, supermercat, casa d’Ayora i esglèsia.  

També formen part de la xarxa de mobilitat quotidiana els carrers Espioca i Ramón y Cajal. 

Al plànol 2.1 XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA pot consultar-se la xarxa de mobilitat quotidiana existent en el 
nucli urbà d’Almussafes.  

 Accessibilitat  

Un dels objectius de l’urbanisme inclusiu és permetre una millor mobilitat a la mida de totes i tots, això vol dir 
que s’han d’adequar els espais públics en termes d’accessibilitat. 



 

 

 

 

 

La mobilitat de les persones en l’espai públic està subordinada a les condicions físiques dels carrers del municipi. 
Pel que fa a la topografia ja s’ha indicat a l’inici del document que el sòl on s’assenta el municipi de l’Almussafes 
és una extensa plana, de molt poca pendent, per la qual cosa, la conformació del seu teixit urbà no limita 
l’accessibilitat a l’espai destinat als vianants.  

Només alguns carrers a l’entorn del Poliesportiu i del Centre de Salut, com el carrer Ausiàs March, presenten 
pendents acusades però que en tot cas no superen el 6% que marca la legislació vigent en matèria 
d’accessibilitat. 

Cal destacar que el municipi  disposa d’un Pla Municipal d’Accessibilitat en l’Urbanisme d’Almussafes, PMAUA, de 
setembre de l’any 2016. El document estableix quatre itineraris principals de major concurrència i els sotmet a 
avaluació. Els itineraris principals són els següents: 
- Itinerari 1: Avinguda Algemesí – Plaça Major – Carrer Sant Miquel i Ausiàs March fins Cementeri – Santa creu i 

Sant Josep fins residència i centre de dia 
- Itinerari 2: Centre de Salut – Ausiàs March – Casc Antic – Mercat Municipal Col·legi Pontet – Parc del Sagrari 
- Itinerari 3: Centre Cultural – Carrer Mestre Serrano – Carrer Ramon i Cajal – Mestre Medina – Tarik l’Almanzi – 

Lira Almussafense – Col·legi Pontet 
- Itinerari 4: Parc del Pinar – Ajuntament – Parc Central – Plaça Blasco Ibáñez – Carrer de la Pau – Carrer Blasco 

Ibáñez 

 

Fig. 5.2: Plànol de situació d’itineraris principals 1, 2, 3 i 4 a avaluar en el terme d’Almussafes. Font: PMAUA  

Les actuacions que recull el Pla Municipal d’Accessibilitat en l’Urbanisme d’Almussafes han estat implementades 
en un percentatge molt baix, només en alguns trams dels carrers Ausiàs March i Ramón i Cajal. 



 

 

 

 

 

 

67 

PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

  

Imatge 5.1: Pas de vianants al carrer Ausiàs March  Imatge 5.2: Pas de vianants al carrer Ramón i Cajal 

Voreres 

S’ha realitzat una anàlisi de  l’amplada lliure de pas de les voreres del municipi, classificant-les d’acord a la 
següent taula: 
 

Amplada lliure Observacions 

A< 1,2 m No accessible 

1,2 m ≤ A ≤ 1,8 m Millorable 

A > 1,8 m Accessible 

Taula 5.1: Classificació de les voreres segons amplada útil de pas. Font: Elaboració pròpia  

L’ordre VIV-561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic  de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espai públics urbanitzats, determina en el seu 
article 5, que els itineraris per a vianants accessibles posseiran en tot el seu desenvolupament una amplada lliure 
de pas no inferior a 1,80 m, que garantisca el gir, creuament i canvi de direcció de les persones independentment 
de les seus característiques o mode de desplaçament. Les voreres de menys de 1,80 metres d’amplària no 
permeten l’encreuament còmode de una cadira de rodes amb un altra, de una persona que porta un carret amb 
una altra o d’una parella amb un altre vianant. 

Per altra banda, d’acord amb el que disposa l’article 3 de l’Ordre de 9 juny de 2004, de la Conselleria de Territori 
i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, en matèria 
d’accessibilitat al medi urbà, en els itineraris per a vianants, per nivell adaptat, les voreres hauran de tenir una 
banda lliure per a vianants mínima d’1,5 metres d’amplària i, per a nivell practicable, d’1,2 metres d’amplària. Les 



 

 

 

 

voreres de menys de 1,50 metres d’amplària no permeten l’encreuament de dos persones vianants amb 
comoditat, encara més si aquests porten carret de la compra o una cadira de rodes, o si acompanyen a un menor 
o a una persona major, entre altres. 

Recentment, el Decret 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els 
espais públics, indica que el itinerari per a vianant accessible complirà les condicions establides en el document 
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espai públics 
urbanitzats (Ordre VIV-561/2010). 

Per a l’anàlisi de l’accessibilitat de les persones al municipi d’Almussafes s’ha tingut en compte la zonificació del 
municipi en diferents teixits amb diferent caràcter. A Almussafes distingim 5 zones: 1- casc antic, 2- nucli urbà, 
3- polígon industrial Ford, 4- polígon industrial Juan Carlos I i 5-polígon industrial Nord.  

D’acord amb la classificació de voreres establerta es recullen en la següent taula els resultats de l’anàlisi 
realitzada per a les zones definides (excloent la zona 3- polígon industrial Ford per tractar-se d’un únic recinte 
d’accés privat). 
 

 % % % 

 A ≤ 1,2 m 1,2 m <  A ≤  1,8 m A > 1,8 m 

zona 1-casc antic 71,36 28,28 0,36 

zona 2-nucli urbà 42,80 45,17 12,03 

zona 4- polígon industrial 
Juan Carlos I 

2,07 7,49 90,43 

zona 5- polígon industrial 
Nord 

98,75 0,47 0,78 

Taula 5.2: Classificació de les voreres segons amplada total a les diferents zones considerades.  
Font: Elaboració pròpia 

Com es pot observar a la taula on s’indiquen els resultats obtinguts, aquelles zones que compten amb un major 
nombre de voreres no accessibles amb una amplada inferior o igual a 1,20 metres són la zona 1-casc antic amb 
un 71,36% i la zona 5- polígon industrial Nord amb un 98,75%. Al casc antic és degut a l’existència de carrers 
estrets propis d’aquest teixit urbà antic. En concret, el 48,16% són carrers d’una amplària inferior a 7 metres. 
La zona 2-nucli urbà compta amb més 40% de voreres no accessibles, les quals es localitzen principalment a la 
meitat est del nucli urbà.  
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Imatge 5.3: Vorera no accessible al carrer Sant Roc Imatge 5.4: Vorera no accessible al carrer Sagrari 

Pel que fa a voreres majors a 1,2 metres però menors o iguals a 1,8 metres, aquelles que hem considerat 
millorables, és localitzen a la mitat oest de la zona 2- nucli urbà on es troben la majoria d’equipaments quotidians 
del municipi. 

Les voreres accessibles majors de 1,8 metre es troben principalment a la zona 4- polígon industrial Juan Carlos I 
i en la zona 2-nucli urbà, concretament a la ronda Antoni Ludeña i al voltant d’alguns equipaments com el Centre 
Cultural o el Centre de Salut. També en algunes interseccions al sud i l’oest del nucli urbà on les voreres s’han 
ampliat puntualment. 
 

  

Imatge 5.5: Vorera millorable al carrer Ausiàs March  Imatge 5.6: Vorera accessible al carrer Ausiàs March 



 

 

 

 

 

  

Imatge 5.7: Vorera accessible al polígon industrial Juan Carlos I  Imatge 5.8: Vorera no accessible al polígon industrial Nord 

En relació al còmput global en les zones residencials del municipi, un 45,61% de les voreres no són accessibles i 
un 43,51% poden ser millorables. Només el 10,88% de les voreres tenen una amplada de pas no inferior a 1,80 m, 
i no existeix continuïtat entre elles. 
 

 Longitud actual (m) % 

A ≤ 1,2 m 11.574,21 46,28 

1,20 m <  A ≤  1,8 m 10.920,19 43,67 

A > 1,8 m 2.513,29 10,05 
 

Taula 5.3: Classificació de les voreres segons amplada total a les zones residencials. 
 Font: Elaboració pròpia 

Passos de vianants 

Per a establir els diferents nivells d’accessibilitat s’ha tingut en compte la normativa en matèria d’accessibilitat 
vigent en el moment d’elaboració del present document: 
⋅ Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, 

Urbanístiques i de la Comunicació 
⋅ Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es desplega la Llei 1/1998, de 5 de maig, de 

la Generalitat Valenciana, d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la 
Comunicació 

⋅ Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 
39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, em matèria d’accessibilitat al medi urbà 

⋅ Decret 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics 
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Atenent a la normativa autonòmica vigent la classificació establerta d’acord a les característiques dels passos 
de vianants del municipi és la següent: 
⋅ Pas de vianants no practicable 
⋅ Pas de vianants amb gual nivell practicable 
⋅ Pas de vianants amb gual nivell adaptat 
⋅ Pas de vianants elevat nivell practicable 

D’acord amb el que disposa l’article 2 de l’Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, 
per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, em matèria 
d’accessibilitat al medi urbà, un gual o pas de vianants s’ha considerat adaptat si s’ajusta als requisits funcionals 
i dimensionals que garantisquen la seua utilització autònoma i còmoda per les PMR, mentre que un gual o pas de 
vianants s’ha considerat practicable quan per les seues característiques, fins i tot sense ajustar-se a tots els 
requisits que el fan adaptat, permet la seua utilització autònoma per PMR. 

A continuació s’exposen en les següents taules els resultats de l’anàlisi realitzada per a cadascuna de les zones 
d’estudi d’acord a la classificació de passos de vianants establerta. 
 

 nombre de passos 
de vianants 

   

 Pas de vianants no 
practicable 

Pas de vianants 
amb gual nivell 
practicable 

Pas de vianants 
amb gual nivell 
adaptat 

Pas de vianants 
elevat nivell 
practicable 

zona 1- 

casc antic 

17 2 - - 

zona 2-nucli urbà 119 37 - 4 

zona 4-polígon 
industrial Juan 
Carlos I 

80 1 - - 

zona 5-polígon 
industrial Nord 

- - - - 

 
Taula 5.4: Classificació dels passos de vianants per zones d’estudi  

(nombre de passos de vianants) Font: Elaboració pròpia 
 

 %    

 Pas de vianants no 
practicable 

Pas de vianants 
amb gual nivell 
practicable 

Pas de vianants 
amb gual nivell 
adaptat 

Pas de vianants 
elevat nivell 
practicable 

zona 1- 

casc antic 

89,47% 10,53% - - 



 

 

 

 

zona 2-nucli urbà 74,38% 23,13% - 2,50% 

zona 4-polígon 
industrial Juan 
Carlos I 

98,77% 1,23% - - 

zona 5-polígon 
industrial Nord 

- - - - 

 
Taula 5.5: Classificació dels passos de vianants per zones d’estudi  

(percentatge respecte al total de cada zona) Font: Elaboració pròpia 
 

  

% 

  

 Total 

passos de vianants no practicable 

Total 

passos de vianants nivell practicable 

Total 

passos de vianants nivell 
adaptat 

zona 1- 

casc antic 

6,54% 0,77% - 

zona 2-nucli urbà 45,77% 15,77% - 

zona 4-polígon industrial Juan 
Carlos I 

30,77% 0,38% - 

zona 5-polígon industrial Nord - - - 

 
Taula 5.6: Classificació dels passos de vianants total per zones d’estudi.  

(percentatge respecte al total del municipi) Font: Elaboració pròpia 
 

  

Nombre actual (Ud) 

 

% 

Pas de vianants no practicable  216 83,08% 

Pas de vianant nivell practicable 44 15,38% 

Pas de vianant nivell adaptat - - 

   
Taula 5.17: Resum classificació dels passos de vianants segons nivell d’accessibilitat al municipi Font: Elaboració pròpia  

 

D’acord amb els resultats obtinguts a la taula 5.19, es pot veure com el percentatge de passos de vianants no 
practicable es molt elevat en tot el municipi (83,08%) i el percentatge  de passos de vianants nivell practicable 
es baix (15,38%). I no existeixen passos nivell adaptat en cap zona del municipi. 

Si observem la taula 5.18, en relació a l’estudi realitzat per zones d’anàlisi, la zona 2-nucli urbà presenta el 
45,77%de passos no practicables del municipi, junt a la zona 4- polígon industrial Juan Carlos I (30,77%). La zona 
5- polígon industrial Nord no disposa de cap pas per a vianants. 

Respecte a passos de vianants nivell practicable, els percentatges són baixos en totes les zones analitzades. En 
la taula 5.17 es recull el percentatge respecte al total de cada zona analitzada i es pot observar com a les zones 
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residencials zona 1- casc antic el percentatge és de 10,53% i en la zona 2- nucli urbà el percentatge és de 23,13%. 
la zona 4- polígon industrial Juan Carlos I disposa d’un únic pas nivell practicable i es localitza en l’accés a 
l’institut. La localització de tots el passos de vianants es recull en el plànol 2.2 INFRAESTRUCTURA VIANANTS. 

  

Imatge 5.9: Pas de vianants no practicable en zona 1-casc antic Imatge 5.10: Pas de vianants no practicable en carrer Ausiàs 
March en zona 2- nucli urbà 

 Connectivitat i seguretat 

Els itineraris de vianants han de garantir un ús en continuïtat i sense interrupcions, lliure de barreres 
urbanístiques i amb bones condicions de seguretat sobretot als encreuaments amb altres vials de trànsit rodat. 

En relació als principals dèficits de connectivitat i seguretat que es registren en determinats trams de la xarxa 
de mobilitat quotidiana, s’identifiquen els següents punts que actuen com a barrera física per a l’accessibilitat 
de les persones vianants.  

Barreres  

El llit del barranc del Tramusser travessa d’oest a est el terme municipal d’Almussafes. Suposa una barrera per 
als desplaçaments entres els municipis de Almussafes i Benifaió. Per a travessar el barranc existeix una rodona 
elevada amb voreres i carrils de trànsit rodat. 

En tot l’itinerari l’amplària de les voreres és superior a 1,80 metres, però els passos de vianants no s’adeqüen a 
la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. No existeix un espai segregat per a la bicicleta. 

Es tracta d’un itinerari molt poc amable i confortable, amb mancança d’ombra i bancs. 



 

 

 

 

  

Imatge 5.11: Itinerari a l’eixida d’ Almussafes Imatge 5.12: Pas de vianants en la rodona 

  

Imatge 5.13: Itinerari sobre el barranc Imatge 5.14: Itinerari a l’entrada a Benifaió 

La ronda Antoni Ludeña suposa també una barrera per al trànsit de les persones vianants, degut, principalment 
per l’elevat trànsit que suporta, les velocitats dels vehicles motoritzats que circulen i l’escassetat de passos de 
vianants adequats. Les voreres son estretes i es troben obstacles que redueixen el pas. Es detecta mancança 
d’arbrat d’ombra i mobiliari urbà. 

Aquest ronda s’ha de travessar per a desplaçar-se a diversos equipaments docents, esportius i recreatius com 
l’IES Almussafes, el camp de futbol,  club de tennis, skatepark, parc rural i circuits de karts i també per a 
desplaçar-se al polígon industrial Juan Carlos I. 

 



 

 

 

 

 

 

75 

PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

  

Imatge 5.15: Pas de vianants cap als equipaments i el polígon 
Juan Carlos I 

Imatge 5.16: Pas de vianants cap al polígon Juan Carlos I  

Obstacles 

La presència d’obstacles que dificulten el pas en les voreres constitueix un problema, que evidencia la concepció 
de l’espai per als vianants com un espai residual on situar tot el que no és trànsit motoritzat. La vorera es 
ocupada per mobiliari urbà públic, enllumenat, senyalització vertical, etc. 
 

  

Imatge 5.17: Incorrecta ubicació de fanal en mig de la vorera de la 
ronda Antoni Ludeña 

Imatge 5.18: Incorrecta ubicació de senyal pròxima a passos de 
vianants al carrer Literat Azorín 

Malgrat que existeixen elements mal ubicats als carrers d’Almussafes, destaca la col·locació de moltes senyals 
de trànsit en les façanes dels edificis. 



 

 

 

 

  

Imatge 5.19: Encreuament carrers Sant Josep i Vicent Gay amb 
senyals de trànsit en façana 

Imatge 5.20: Encreuament carrers Mestre Medina i Manuel Chaqués 

Per altra banda, als passos de vianants, els cotxes estacionats pròxims o altres elements com el cobriment de 
terrasses dificulten la visibilitat de les persones vianants, ja que, aquests impedeixen veure des de la vorera si 
s’apropa un vehicle, provocant que les persones vianants hagen de baixar a la calçada, amb la perillositat que açò 
comporta.  

La disposició de les terrasses en els carrers està regulada per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
ocupació del domini públic local la qual regula aspectes arquitectònics i urbanístics. Alguns aspectes a considerar 
són que no poden situar-se en les zones verdes, que han de deixar-se un pas en les zones de circulació de 1,50 
metres o l'ample de la vorera si aquesta té una menor amplària, que l'ample no serà superior a la longitud de 
façana del local i es reduirà en 50 cm. als costats, entre altres. 

La col·locació d’elements i l’espai a ocupar ha de comptar amb la conformitat de la Policia Local que verificarà la 
seguretat d’aquests.  

  

Imatge 5.21: Terrassa en calçada en carrer Santa Ana. Imatge 5.22: Terrassa en calçada en carrer del Pinar. 
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 Senyalització d’orientació 

La xarxa d’itineraris per a vianants ha de ser llegible, contribuint a clarificar els principals recorreguts 
accessibles i de qualitat, així com ajudant a la persona vianant a orientar-se en el municipi i arribar al seu destí 
amb facilitat.  

Les indicacions sobre la distància als principals equipaments quotidians i punts d’interés aporten a la persona 
vianant una informació molt útil per a realitzar els seus desplaçaments.  

El municipi d’Almussafes manca actualment d’aquest tipus de senyalització orientativa a l’espai públic.   

5.2. MOBILITAT INFANTIL   

 CEIP Almassaf 

El CEIP Almassaf es situa al centre del nucli urbà, pròxim al Parc Central. L’accés principal de l’alumnat es realitza 
des del parc, també disposa d’un altre accés al carrer Ausiàs March. Es tracta d’un entorn molt vital i ple 
d’activitat. 

  

Imatge 5.23: Accés al CEIP Almassaf des d’Ausiàs March Imatge 5.24: Accés al CEIP Almassaf des del Parc Central 

La mobilitat de l’alumnat d’aquest centre és majoritàriament a peu, desplaçant-se els alumnes de 5é i 6é sols i 
soles. 

Són molt pocs els que acudeixen amb vehicle privat (aproximadament el 3%) i es perquè es desplacen des d’altres 
municipis pròxims com Benifaió, Sollana o el Romaní. Els dies de pluja augmenta el percentatge d’alumnat que 
es desplaça amb vehicle privat. 

No arriba alumnat amb bici ni amb transport escolar. 



 

 

 

 

Els autobusos per als desplaçaments d’excursions escolars s’estacionen en el carrer Ausiàs March, davant de 
l’accés al Centre Cultural d’Almussafes. Aquest tram es troba usualment tancat al trànsit motoritzat i s’obri 
excepcionalment per l’estacionament d’aquests autobusos. 

Respecte al professorat, sí hi ha persones que es desplacen amb bicicleta habitualment. El centre ha demanat 
aparcaments de bicicleta protegits al parc. 

El CEIP Almassaf ha participat en el projecte Let’s Move de promoció de la mobilitat segura, saludable i sostenible, 
amb un estudi de camins escolars que analitzen tres rutes a peu per a desplaçar-se fins a l’escola. Posteriorment 
van intentar fer un pedibus. 

 CEIP del Pontet 

Se situa al límit sud del municipi. No hi ha altres equipaments a prop i la percepció es de un entorn poc vital. 
L’accés principal al col·legi es realitza des del carrer Lira Almussafense a través del parc Pontet. L’equip directiu 
del CEIP del Pontet va comentar a l’equip tècnic que redacta el PMUS que l’any vinent probablement s’habilitaria 
un nou accés a les aules de 2 anys a través de la Ronda Historiador Lluis Duart Alabarta. 

La mobilitat de l’alumnat és majoritàriament a peu. Alguns alumnes venen en grup sense acompanyament 
d’adult, i els alumnes de 6é van sols i soles. 

Són molt pocs els que acudeixen amb vehicle privat (aproximadament el 3%) i es perquè es desplacen des d’altres 
municipis pròxims com Benifaió, Sollana o el Romaní. No es produeixen problemes per l’arribada de cotxes ja que 
els vehicles estacionen en el solar pròxim ubicat en el carrer Lira ALmussafense. 

No arriba alumnat amb bici ni amb transport escolar. 

  

Imatge 5.25: Accés al CEIP Pontet des del carrer Lira 
Almussafense 

Imatge 5.26: Accés al CEIP Pontet des del carrer la ronda 
Historiador Lluís Duart Alabart 
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5.3. MOBILITAT SALUDABLE  

Es parla de mobilitat saludable quan tenim en compte els efectes de la contaminació i del soroll sobre la salut de 
les persones i els impactes sobre el clima de les emissions amb efecte d’hivernacle. Els òxids de nitrogen, les 
partícules sòlides, els hidrocarburs, el monòxid de carboni i el diòxid de sofre són els principals compostos 
contaminants emesos pels vehicles a motor, que també generen una gran quantitat de CO₂, un dels principals 
gasos amb efecte hivernacle responsables del canvi climàtic.  

Però també s’utilitza aquest concepte per a referir-nos a hàbits de mobilitat saludable, aquells que són 
beneficiosos tant per a la nostra salut física com mental. La realització dels quefers quotidians de manera activa 
i l’activitat física moderada regularment durant el nostre temps lliure, com caminar, córrer o anar amb bici sols 
o acompanyats de familiars o amics per poder parlar, convé perquè, entre altres ens ajuda a:  
⋅ Sentir-nos millor, amb més energia, i a relaxar-se, reduir l’estrès, dormir millor i tonificar els músculs.  
⋅ Prevenir i tractar l’excés de pes perquè regula la gana i augmenta el nombre de calories que es gasten cada 

dia. 
⋅ Reduir el risc de patir malalties cardíaques, embòlies, diabetis i hipertensió arterial.  

L’Ajuntament d’Almussafes proposa dins del programa Activa’t, Almussafes per un estil de vida saludable, set 
rutes saludables o com s’anomena localment “del colesterol”, per a realitzar a peu o amb bici i que discorren pels 
termes municipals d’Almussafes, Benifaió i Sollana. Totes les rutes ixen del Pavelló Poliesportiu Municipal.  
Algunes rutes discorren pels camins històrics a Sollana, l’Albufera, El Romaní i Picassent.  
 

Ruta nom distància 

1 parc rural 6,7 km 

2 barranc del tramusser 5,2 km 

3 ruta del fardatxo 6,3 km 

4 convent franciscans 7 km 

5 sauder-planes 10,1 km 

6 barranc del tramusser 

Pinar Sauder 

3,5 km 

 

Taula 5.7: Rutes saludables al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 



 

 

 

 

 

Figura 5.3: Fullet del programa Activa’t: Guia de rutes per Almussafes. Font: www.almussafes.es 

Altres rutes proposades per l’Ajuntament són la ruta del Cid (Via Augusta), la ruta del Camí de Santiago i les rutes 
pel nucli urbà (ruta dels parcs, ruta dels sants, ruta arquitectura local, ruta carrers personatges de la localitat). 
 

  

Imatge 5.27: Persones caminant per l’itinerari que connecta amb 
l’IES Almussafes  

Imatge 5.28: Persones corrent pel camí històric que va a 
l’Albufera 

5.4. DIAGNOSI PARTICIPADA  

En relació a l’espai públic i mobilitat per a vianants, les persones participants en les sessions de participació van 
coincidir en detectar una mancança d’una infraestructura adequada per a la mobilitat a peu en la ciutat, on no 
hi ha carrers per a vianants, hi ha moltes voreres estretes i altres obstacles que fan que l’espai no siga accessible, 
especialment les interseccions. A més, consideren que la ubicació reculada dels passos de vianants complica la 
mobilitat a peu. Altres aspectes comentats van ser els problemes d’evacuació d’aigua de pluja, o els problemes 
de falta de visibilitat en els encreuaments que provoquen les terrasses de bars. 
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Tanmateix, apunten que tenen un Pla d’Accessibilitat bastant recent, i que contempla les actuacions 
necessàries per a adaptar l’espai públic d’Almussafes a la normativa vigent en aquesta matèria. A més, 
enregistren una taxa baixa d’accidents (atropellaments), tenen camins cap els polígons ben condicionats i 
amb zones de descans, nombroses zones verdes, oferta de rutes saludables, rutes escolars senyalitzades, etc. 
Tenen també molts passos de vianants, i pocs semàfors (expressant que hi ha bona convivència i que els 
semàfors no caldrien). 
 
Però sobretot coincideixen en considerar com una fortalesa que es conserve l’essència i l’escala de poble, on 
quasi totes les distàncies a recórrer són curtes i aptes per a la mobilitat a peu i on la major part dels 
equipaments es troben al centre del poble.  
 
En relació als equipament quotidians, que són llocs que atrauen mobilitat, assenyalen la mala ubicació de 
l’Institut, i la concentració d’equipaments a la mateixa zona del poble (nord). També la carència 
d’accessibilitat de l’edifici de l’ajuntament. 
 
Comenten que hi ha poca oferta d’activitats i serveis per a gent jove, i que, malgrat que hi ha prou oferta 
comercial, hi ha baixa resposta ciutadana (entre aquesta un baix ús del mercat municipal), i que la gent 
prefereix agafar el cotxe i anar a altres llocs. 
 
Identifiquen factors positius relacionats amb el nombre i diversitat de zones verdes i d’equipaments, dins 
del poble o a prop, la bona accessibilitat i l’existència de places d’aparcament en aquests. També expliquen 
que hi ha molts bancs als carrers i cadires per a seure al parc. 

 



 

 

 

 

6. ANÀLISI DE LA MOBILITAT AMB BICICLETA 

Com la mobilitat a peu, la mobilitat amb bicicleta té molts avantatges: no genera emissions, no produeix soroll, 
ajuda a millorar la salut de la població i contribueix a recuperar els carrers com a espais de convivència ciutadana 
tot reduint el nombre de vehicles a motor en circulació. 

A l’inici del document s’indica que el municipi d’Almussafes s’assenta en una extensa plana al·luvial amb escassa 
pendent, la qual cosa fa que la bicicleta es presente com alternativa al vehicle privat motoritzat en els 
desplaçaments interns i externs al municipi (urbans, cap al polígon Juan Carlos I, cap a l’entorn agrícola i natural 
i cap a altres municipis veïns, intermodalitat estació Benifaió). És ideal per a desplaçaments quotidians inferiors 
als 8 quilòmetres, aproximadament. Entre el centre urbà d’Almussafes i el centre del polígon Juan Carles I hi ha 
menys de 3 km. I entre l’estació de Benifaió-Almussafes hi ha menys de 2 km. 

Els carrers del nucli urbà d’Almussafes no presenten pendents superiors al 6%, d’acord amb la cartografia 
facilitada per l’Ajuntament d’Almussafes, xifra per damunt de la qual comença a considerar-se que no és possible 
pedalejar còmodament al llarg de trams prolongats. Només els carrers longitudinals de la part nord del centre 
urbà presenten pendents superiors al 2%, com els carrers Ramon y Cajal i Ausiàs March. 

A més, les característiques del trànsit del nucli urbà, en relació a velocitats i fluxos de circulació, permeten 
dissenyar espais adaptats a la circulació ciclista  segons diferents esquemes de segregació i integració dels cicles 
amb la resta dels usuaris de l’espai públic.  

6.1. VIES CICLISTES  

 Connexió externa 

Pel que fa a la relació amb altres municipis veïns Almussafes no existeix cap  connexió ciclista amb el municipi 
de Benifaió. Les actuacions per comarques en la Xarxa de vies ciclistes de la Generalitat Valenciana no contempla 
cap connexió en projecte.  

 Connexió interna 

El municipi d’Almussafes compta amb diferents vies ciclistes urbanes, bàsicament de connexió amb el polígon 
industrial Juan Carles I, que sumen uns 4,5 km d’infraestructura ciclista. En la següent taula es resumeixen les 
característiques de les vies ciclistes que composen aquesta infraestructura ciclista: 
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Taula 6.1: Característiques de les vies ciclistes que conformen la infraestructura ciclista a Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa al tipus de via ciclista destaca la presència de voreres-bici. La vorera-bici no s’ha de considerar com 
una opció generalitzada, sinó com una possibilitat més per a trams particulars de la xarxa ciclista. Aquest tipus 
de via ciclista condueix a un greuge comparatiu amb els vianants i a freqüents conflictes i disfuncions de les 

Via ciclista Tipus Longitud Sentits Amplada Estat de 
conservació 

Senyalització 
reglamentària 

Mesures 
de 
protecció 
viària 

Encreuaments / 
connexions resoltes 

Camí de 
Picassent 

Carril bici  530 m Doble < 1,5 m Acceptable No Si No 

Polígon 
Industrial 
Juan Carlos I: 
Carrer Eje H  

Vorera bici 1.210 m Doble < 1,5 m Acceptable No No No 

Polígon 
Industrial 
Juan Carlos I: 
Carrer D2 

Carril bici 1.117 m Doble < 1,5 m Acceptable No Si No 

Polígon 
Industrial 
Juan Carlos I: 
Avinguda de 
la Foia 

Vorera bici 140 m Doble < 1,5 m Acceptable No No No 

Polígon 
Industrial 
Juan Carlos I: 
Carrer Eje E  

Vorera bici 300 m Doble < 1,5 m Acceptable No No No 

Polígon 
Industrial 
Juan Carlos I: 
Carrer Canal 
de Crespo 

Vorera bici 190 m Doble < 1,5 m Acceptable No No No 

Polígon 
Industrial 
Juan Carlos I: 
Avinguda 
Henry Ford 

Vorera bici 1.485 m Doble < 1,5 m Acceptable No No No 

Total   4,585 m       



 

 

 

 

voreres i de les pròpies vies ciclistes. A més les interseccions amb el trànsit motoritzat poden ser encara més 
conflictius que amb la resta de tipus de seccions alternatives. 

En realitat el fet d’optar per aquest tipus de via ciclista, la vorera-bici, fa que es desvie l’atenció sobre el problema 
de fons de la bicicleta en la ciutat, que no és altre que el domini que exerceix el vehicle privat motoritzat a l’espai 
públic. Si no es traça i dissenya la xarxa ciclista analitzant l’espai del cotxe no s’arriba a solucions que 
contribuisquen a moderar el trànsit i, conseqüentment, a la promoció indirecta de la bicicleta. 

El doble sentit de circulació el trobem en totes les vies ciclistes existents al municipi d’Almussafes. Aquestes vies 
ciclistes bidireccionals presenten una amplada útil de menys de 1,5 m. S’aconsella una amplada mínima de 2,50 
m per a les vies ciclistes bidireccionals, 2,20 m per alguns casos concrets. Per a les vies ciclistes unidireccionals 
s’aconsella una amplada mínima de 1,50 m - 1,20 m. 

Pel que fa a la senyalització cap via ciclista a Almussafes compta amb les marques viàries i els senyals verticals 
adequats. La senyalització de seguretat vial forma part indissoluble de la infraestructura ciclista i serveix per a 
regular i orientar els comportaments en la circulació. 

Les vies ciclistes travessen l’espai agrícola que separa el nucli urbà del polígon industrial Juan Carlos I. Només la 
bici-vorera connecta tot el polígon i així mateix amb els principals equipaments que es troben en aquest 
important eix de mobilitat quotidiana (Camp de Fútbol, Cementeri, Club de Tennis i IES Almussafes).  

Entre el nucli urbà i l’IES es va realitza un anell de circulació el qual discorre pels carrers D2 i Eix H del polígon 
industrial. 

  

Imatge 6.1: Carril bici en vorera en l’eix H polígon industrial Juan 
Carlos que connecta el nucli urbà amb equipaments i polígon 

Industrial Juan Carlos I 

Imatge 6.2: Carril bici en carrer D2 polígon industrial Juan Carlos I 
que connecta amb el polígon industrial Juan Carlos I 
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 Imatge 6.3: Carril bici en carrer D2 polígon industrial Juan 
Carlos 

Imatge 6.4: Carril bici en carrer D2 polígon industrial Juan Carlos 

 

Les vies ciclistes de connexió externa i interna poden consultar-se al plànol 3.1 INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 

6.2. APARCAMENT DE BICICLETES 

Formen part també de la infraestructura ciclista l’aparcament de bicicletes. Aquest és condició imprescindible 
per a la mobilitat ciclista. Les bicicletes, com els cotxes, passen bona part de la seua vida útil parades, per la qual 
cosa és molt important disposar d’aparcaments còmodes i segurs en origen i destinació. 

Cal apuntar que els aparcaments de bicicletes no són només els suports on es col·loquen les bicicletes quan no 
estan en ús, sinó també el conjunt d’elements de senyalització, protecció i suport que possibilita i legitima aquest 
servei. 

Pel que fa a la situació de l’aparcament aquests es localitzen principalment en voreres o en altres espais per a 
vianants. S’aconsella que els aparcaments per a bicicletes se situen en espais dedicats als vehicles privats 
motoritzats (calçada) i amb marge d’espai suficient per si es decideix ampliar l’aparcament. 

Els aparcaments de bicicletes a Almussafes no estan senyalitzats amb la senyal vertical reglamentària S-17. 
Aquesta indicació és important perquè la reserva indica que cap altre vehicle pot aparcar-se en aquests 
aparcaments. De forma que si altres vehicles (com ara motocicletes) es troben en aquests suports, es poden 
sancionar. 



 

 

 

 

  

Imatge 6.5: Aparcament en carrer Mestre Serrano Imatge 6.6: Aparcament en carrer Romaní 

La localització dels aparcaments de bicicleta pot consultar-se també al plànol 3.1 INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 

6.3. MOBILITAT A L’INSTITUT   

 IES Almussafes 

L’Institut d’Educació Secundària Almussafes se situa al carrer Eix H en el límit sud del polígon industrial Juan 
Carlos I. Es troba a una distància de 1,5 km del centre del nucli urbà. 

L’eix H és una de les vies que comuniquen el nucli urbà d’Almussafes amb el polígon industrial Juan Carlos I 
travessant l’espai agrícola que els separa. Aquest eix connecta també amb altres equipaments com el Camp de 
Fútbol, Cementeri i Club de Tennis. L’eix H disposa de vorera d’ amplària de més de 1,80 metres però els passos 
de vianants no compleixen la normativa d’accessibilitat vigent. El carril bici és bidireccional i es troba sobre la 
mateixa vorera, té una amplària insuficient. 

La majoria del alumnat es desplaça en autobús escolar. Aquest servei de transport és gestionat per l’Ampa i 
costejat per l’Ajuntament. L’autobús realitza 4 viatges d’anada i de tornada. Consultar l’apartat 7.1.3 Serveis 
d’autobús especials. 

Respecte a la mobilitat en bicicleta, l’equip directiu del centre va posar en marxa una activitat per a fomentar 
anar amb bici a l’institut. En l’activitat participava el professorat, pares i mares i alumnat. Aquesta iniciativa no 
va funcionar ja que no va ser recolzada per l’alumnat.  

Els alumnes de cicles formatius es desplacen en cotxe o moto perquè venen des d’altres municipis.  
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Imatge 6.7: Accés IES Almussafes  Imatge 6.8: Accés IES Almussafes 

6.4. DIAGNOSI PARTICIPADA  

Es destaca la mancança d’infraestructura ciclista (vies ciclistes, carrils en les rondes. aparcament), però es 
reconeix que també falta fomentar-ne l’ús. 
 
Puntualment s’afegeix que falten connexions amb bici condicionades i segures cap a zona rural i cap a 
l’estació de tren, i espais d’oci per a la bici. També apunten una mancança de regulació de “patinets” (vehicles 
de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes). 
 
En canvi, s’admet que en Almussafes potser no calen carrils bici, i poden haver solucions més senzilles 
relacionades amb la convivència de modes. 
 
A més, s’identifiquen punts forts que ja té el municipi com algunes rutes ciclistes cap als polígons, zones 
esportives, institut i parc rural; l’existència de rutes saludables i d’un parc de seguretat vial. També compten 
amb bicicletes entre els vehicles de la policia local. 

 



 

 

 

 

7. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC 

7.1. OFERTA DE SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
El municipi de Almussafes disposa de la següent oferta de transport públic: 
 
- 3 línies d’autobús interurbà diürnes  
- Servei de taxi 
- Serveis especials 
 
El municipi es veu circumval·lat per 2 línies de ferrocarril de rodalies, tot i que no tenen parada al municipi 
(exceptuant el ramal que abasteix a la Factoria Ford). 

A continuació es presenta un resum de les característiques de cadascun dels serveis. 

 Serveis d’autobús urbà 

El municipi d’Almussafes no disposa de cap línia d’autobús urbà.  

 Serveis d’autobús interurbà 

El municipi d’Almussafes compta amb 3 línies regulars d’autobús interurbà: 

València – Almussafes – Benimodo 

Servei d’autobús operat per Autobuses Buñol que circula per València, Silla, Ford, Almussafes, Benifaió i Llombai. 
En dies feiners el servei s’inicia a les 7:00 a València i a les 6:55 a Benifaió. Circulen un total de 5+7 expedicions 
(sentit Benifaió i sentit València, respectivament). Els caps de setmana i festius el nombre d’expedicions es 
redueix a 2+2 expedicions. 

València – Centre penitenciari de Picassent 

Servei d’autobús operat per Autobuses Buñol que circula per València, Silla, Ford, Almussafes, Benifaió i Picassent. 
En dies feiners el servei s’inicia a les 7:00 a València i a les 6:45 al centre penitenciari de Picassent. Circulen un 
total de 3+3 expedicions. Els caps de setmana i festius el nombre d’expedicions es redueix a 1+2 expedicions 
(sentit Centre Penitenciari i sentit València, respectivament). 

Sollana – Almussafes – Hospital de la Ribera 

Servei d’autobús operat per Autobuses Buñol que circula per Sollana, Romaní, Almussafes, Benifaió, Alginet i 
Alzira. El servei només funciona en dies feiners i compta amb 1+1 expedicions, una que parteix de Sollana a les 
8:30 i la tornada des de l’Hospital de la Ribera a les 12:00. 



 

 

 

 

 

 

89 

PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

 Serveis d’autobús especials 

La factoria Ford compta amb un servei d’autobusos per als treballadors i treballadores de l’empresa, des de 
diferents destinacions, majoritàriament de l’àrea metropolitana de València. Aquests varien en funció del torn, 
d’aquesta manera: 

⋅ Torn central: compta amb 18 rutes entre les 6:30 i les 8:00 del matí. La tornada es produeix a les 17:00 h de la 
vesprada. 

⋅ Torn de matí: compta amb 40 rutes entre les 4:30 i les 5:30 del matí. La tornada es produeix a les 14:15 h de la 
vesprada.  

⋅ Torn de vesprada: compta amb 40 rutes entre les 12:30 i les 13:30 del matí. La tornada es produeix a les 22:15 
h de la vesprada.  

⋅ Torn de nit: compta amb 29 rutes entre les 20:30 i les 21:30 del matí. La tornada es produeix a les 6:15 h del 
matí. 

La resta del polígon industrial Rei Juan Carlos I, a l’oest de la factoria Ford, no disposa de cap servei especial de 
transport públic. La parada més propera en aquest polígon es localitza al nucli urbà, la nord del carrer Major, a 
una distància de 1,5 km a uns 20 minuts de trajecte a través del carrer de la Foia o del carrer D2 fins al punt més 
meridional del polígon. 

Un segon servei de bus especial és el que es disposa a l’institut. Aquest equipament, separat quasi 2 km del centre 
del nucli urbà disposa d’un autobús que en dies lectius connecta l’institut amb el nucli urbà. Es tracta d’un servei 
finançat per l’Ajuntament que resulta gratuït per a l’alumnat. 

El servei d’autobús de l’institut compta amb 2 expedicions al matí tots els dies laborables a les 7:30 i a les 7:45 
des del nucli urbà d’Almussafes cap a l’Institut. Des de l’Institut cap al nucli urbà d’Almussafes hi ha tres 
expedicions tots els dies laborables a les 14:05h, 14:15h i 14:20h i tres dies per setmana hi ha una quarta expedició 
a les 15:00h. Dins del nucli urbà les parades que realitza l’autobús són:  

⋅ Parada 1: c/ Benifaió entre el c/ de la Cooperativa i el c/ dels Llauradors (al costat del Consum) 

⋅ Parada 2: c/ Nou d’octubre entre el c/ Mestre Cardona i el c/ Salvador Botella (al costat d’Iberdrola) 

⋅ Parada 3: Rda. Historiador Lluís Duart Alabarta entre c/ Rojosa i c/Pontet (al costat del CEIP Pontet) 

⋅ Parada 4: c/ Major entre c/ Lira Almussafense i c/Sant Cristòfol (al costat del bar Hungria) 

⋅ Parada 5: c/ Major entre c/ Vicent Gay i c/ del Pinar (al costat de la tenda Milar Faus) 

⋅ Parada 6: c/ Major entre c/ Santa Creu i c/ Sant Miquel (al costat de la Policia local)  



 

 

 

 

 Servei de taxi 
 
El municipi d’Almussafes no compta amb una parada de taxis. La comarca de la Ribera Baixa compta amb 4 
propietaris de llicència de taxis. El municipi d’Almussafes forma part de l’Agrupació dels 44 municipis que 
conformen l’Àrea de Prestació conjunta del Taxi, de la comunitat Valenciana. 

 Servei de ferrocarril 

Pel que fa al ferrocarril, Almussafes no disposa de cap estació de ferrocarril (exceptuant el ramal de la Línia C-1 
que abasteix la factoria Ford). Les línies de ferrocarril amb parades més properes al municipi: 

- Línia C-1 (València Nord - Gandia). Per tal d’accedir al municipi a través d’aquesta línia l’estació més propera és 
la de Sollana. 

- Línia C-2 (València Nord – Xàtiva – Moixent). Per tal d’accedir al municipi a través d’aquesta línia l’estació més 
propera és la de Benifaió.  

Les línies C-1 i C-2 tenen recorregut comú des de València Nord fins a Silla. Considerant les dues línies 
conjuntament, hi ha 86 trens diaris en sentit Silla amb una freqüència de viatges que varia de 3 a 22 minuts al 
llarg del dia. Els viatges d'una i una altra línia es van alternant, amb 43 trens cadascuna d'elles i freqüència de 9 
i 36 minuts i 9 i 72 minuts respectivament. L'horari és ampli, des de les 6.11 a les 22.41. En el sentit contrari, hi ha 
81 viatges en total, amb horari que varia des de 6.17 a 23.05. La continuació fins a les capçaleres de destinació és 
desigual, mentre a Gandia (C-1) arriben 41 trens diaris, fins a Moixent només arriben 12. 

En la següent taula es mostren les expedicions d'anada i de tornada en dia laborable de les línies de Rodalies de 
València: 

 
Fig.: 7.1: Nombre d’expedicions de ferrocarril diàries per línia. Font: PMOME de València. 

7.2. INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC 

 Anàlisis de les infraestructures 

La xarxa d’autobús interurbà d’Almussafes disposa de 9 parades, vuit al nucli urbà i una en l’entrada principal de 
la factoria Ford. El plànol 4.1 mostra la ubicació concreta de les parades. 
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En les tasques de treball de camp del PMUS, s’ha analitzat les principals característiques de les parades: 

- Pel que fa a la tipologia de la parada, el 33% de les parades disposen de marquesina i bancs per seure mentre 
s’espera l’autobús. 

  
Imatges 7.1 i 7.2: Parades amb marquesina d’autobús i banc al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

- El 78% de les parades tenen una mala accessibilitat (amb passos de vianants no adaptats o voreres d’amplada 
útil no accessibles). Només en dues de les parades es considera que aquestes presenten una accessibilitat 
adequada. 

  
Parada d’autobús amb bona accessibilitat  Parada d’autobús amb una accessibilitat deficient  

Imatges 7.3 i 7.4: Accessibilitat de les parades d’autobús a les parades del municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 

 

- Respecte a la informació, la gran majoria de les parades (el 79%) no disposen d’informació sobre els horaris de 
servei. Cap de les parades disposa de pantalles d’informació dinàmica. 

  
Parada d’autobús amb horaris a alçada accessible  Pal de parada sense horaris 

Imatges 7.5 i 7.6: Disposició d’horaris dels autobusos a les parades del municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

- L’estat global de les parades es valora positivament només en el 44% dels casos es considera bona i en el 56% 
es considera regular. 

  
Bon estat de parada Estat de la parada regular 

Imatges 7.7 i 7.8: Estat de les parades d’autobús al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

- L’espai de via pública reservat al bus, és l’espai de calçada davant de cada parada on no està permès estacionar-
hi. Per afavorir les condicions de circulació, en alguns casos les parades de bus també inclouen altres elements 
destinats a reservar espai, com un apartador o reclau, per a apartar-se del carril de circulació de la via en 
aquells punts on l’aturada del bus pot suposar una problemàtica per a la resta del trànsit circulant. Un 100% 
de les parades del bus interurbà al municipi inclouen aquesta solució. 
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Imatges 7.9 i 7.10: Disposició d’apartadors a les parades del municipi d’Almussafes. Font: Google Maps. 

En alguns casos els apartadors presenten problemes, ja siguen de disseny (disposar d’escassa longitud, 
fet que provoca que el bus no pot penetrar-hi i per tant no en pot fer ús) o per trobar-se ocupats per 
persones usuàries no autoritzades: 

 
Imatge 7.11: Ocupació indeguda de l’apartador del bus al carrer Major. Font: Google Maps. 

En l’annex 2 es poden consultar la fitxa completa amb l’avaluació dels paràmetre anteriorment comentats per a 
cada parada d’autobús.  

 Cobertura del municipi en transport públic 

El servei de transport públic d’Almussafes presenta el següent grau de cobertura de la població, aplicant un radi 
de cobertura de 450 metres a les parades d’autobús interurbà: 

- 96,8% de cobertura per al servei de transport públic interurbà d’autobús. 



 

 

 

 

La xifra anterior mostra el percentatge de població del municipi que es trobaria dins l’àrea d’influència de les 
parades d’autobús (s’ha considerat l’àrea que queda delimitada per la ronda que circumval·la el nucli urbà). 

En relació als polígons industrials: 

- La factoria Ford disposa d’una parada de bus en les immediacions de la porta principals. 

- La resta del polígon Rei Juan Carlos (a l’oest de la factoria Ford) no disposa de cap parada de transport públic 
que li done cobertura. 

- El polígon industrial nord no disposa de cap parada de transport públic que li done cobertura. 

Pel que fa al ferrocarril, el nucli d’Almussafes es troba més enllà d’un radi de 1.000 m. de l’estació de Benifaió, 
per tant es trobaria fora del radi de cobertura d’aquesta infraestructura ferroviària. 

7.3. DIAGNOSI PARTICIPADA  

Quan es parla de transport públic, les persones participants a les sessions de participació coincideixen en 
detectar mancança de servei sobretot en la comunicació amb centres sanitaris, estacions de tren i el polígon. I 
també assenyalen la falta de condicionament de les parades. 

L’ajuntament supleix la mancança de transport escolar cap a l’IES amb un transport municipal, i la falta de 
comunicació amb l’hospital amb taxi subvencionat. Aquests aspectes són motiu de debat perquè suposen una 
mancança que competeix a una administració superior i de les quals se’n ocupa i costeja actualment a 
l’ajuntament. 

Com a positiu, expliquen que el transport públic per carretera té a prop les vies de comunicació importants i un 
fàcil accés cap a aquestes. 
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8. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT 

8.1. XARXA PER AL VEHICLES PRIVAT MOTORITZAT 
 
En el següents apartats s’ha dividit la xarxa de vials emprada pel vehicle motoritzat en diferents categories 
diferents: vials d’accés al municipi, xarxa primària interna (principals vies urbanes), xarxa secundària, xarxa 
veïnal i xarxa pacificada. 
 
La classificació de la xarxa viària s’ha realitzant en funció de l’ús que presenta actualment la via, avaluat 
d’acord amb els resultats del treball de camp.  
 
La informació gràfica referent a la xarxa per al vehicle motoritzat es troba als següents plànols: 

 
- El plànol 5.1 mostra el nombre de carrils que disposen les vies 
 
- El plànol 5.2 reflecteix els diferents sentits de circulació de la xarxa viària 
 
- El plànol 5.3 es presenta la jerarquització interna de les principals vies del municipi 
 
La descripció de les vies que composen cada xarxa es presenta a continuació. 

 Vies d’accés 
 
- Autopista AP-7: també anomenada autopista de la Mediterrània, és un eix que comunica tota la costa que 

banya la Mar Mediterrània, des de la frontera amb França, fins a Múrcia, i de Màlaga fins a Algesires. Forma 
part de la Xarxa de Carreteres Europees coneguda com a carretera E-15 i te majoritàriament trams de 
peatge. Circumval·la la ciutat de València per l’oest en sentit nord-sud i transcorre limítrof al municipi 
d’Almussafes per l’est en sentit nord sud. En el tram que discorre per Almussafes, presenta una secció de 
dues calçades separades i amb limitació d’accessos. 

 
- Autovia A-7: també coneguda com autovia del Mediterrani, és una autovia espanyola pertanyent a la Xarxa 

de Carreteres de l’Estat que comença a Algesires i finalitza actualment a l’altura de Torredembarra 
(Tarragona). Té un recorregut en molts trams paral·lel a l’autopista AP-7. En el tram que circumval·la 
València per l’oest, comparteix vial amb l’autopista AP-7. Aquestes dues vies es bifurquen just al nord del 
municipi d’Almussafes de forma que l’autovia A-7 transcorre per l’oest del municipi d’Almussafes en sentit 
nord-sud. En el tram que transcorre a l’altura d’Almussafes, presenta una secció de dues calçades 
separades i amb limitació d’accessos. 

 
- Autovia A-38: és un autovia que discorre entre València i Alacant per la costa este paral·lel al Mediterrani. 

Comunica el municipi de Sollana (lleugerament al sud-est d’Almussafes) amb Alacant, tot i que presenta 
trams inacabats i alguns d’ells compartits amb l’autopista AP-7. En el tram que transcorre a l’altura 
d’Almussafes, presenta una secció de dues calçades separades i amb limitació d’accessos. 

 



 

 

 

 

- CV- 42: enllaça el municipi d’Almussafes amb Alzira i Algemesí al sud i serveix d’accés al polígon 
industrial Rei Juan Carlos I. Presenta un recorregut nord-sud i circumval·la el nucli urbà 
d’Almussafes per l’est, formant part de l’anell que encercla el nucli urbà. És una carretera propietat 
de la Generalitat Valenciana. En el seu pas pel nucli urbà, rep el nom de Ronda Síndic Antonio 
Albuixech.  

 
- CV-520: enllaça el municipi de Sollana amb el trinomi municipal d’Alfarb, Catadau i Llombai. Discorrent 

transversalment a l’AP-7 i l’A-7, circumval·la el municipi d’Almussafes pel sud i forma part de l’anell 
que encercla el nucli urbà. És una carretera propietat de la Diputació de València, no obstant, en el 
seu pas pal municipi es de titularitat municipal (entre la CV-42 i la Ronda Monestir de la Valldigna) i 
rep el nom de Ronda Historiador Lluis Duart Alabarta. 

 

 
Fig.8.1: Principals eixos viaris d’accés al municipi d’Almussafes. Font: elaboració pròpia, a través de Google Maps. 

Finalment, una última via que actua coma xarxa d’accés és l’eix definit per la Ronda Antoni Ludenya – Ronda 
Monestir de la Valldigna. Aquest eix actua com a ronda de ponent del nucli urbà i connecta el tram nord de la CV-
42 amb el municipi de Benifaió. 

Es interessant destacar un aspecte particular dels enllaços de la CV-42, en el recorregut per l’est del nucli com 
a Ronda Síndic Antonio Albuixech. Les interseccions que presenta la CV-42 amb els carrers del nucli urbà són 
cruïlles en “T” on no es permeten els girs a l’esquerra. D’aquesta manera totes les incorporacions a la CV-42 es 
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realitzen en sentit sud i totes les entrades a al població només es poden realitzar des del nord de la CV-42 (els 
vehicles procedents del sud no poden entrar al nucli urbà). Això suposa, amb una perspectiva més amplia que 
involucre altres carrers de l’entorn, que els moviments convectius que permet la CV-42 són només en sentit 
horari i mai en sentit antihorari. 

 
Fig. 8.2: Exemple de fluxos convectius permesos per la CV-42: tots en gir horari. 

 Xarxa primària 

La xarxa de carrers principals del nucli urbà d’Almussafes està formada pels vials que es descriuen a continuació: 

- Eix del carrer Major: és la continuació natural, en sentit nord-sud de la carretera CV-42 dins del nucli urbà 
d’Almussafes. Divideix el nucli d’Almussafes en dos blocs: est i oest. Disposa d’un carril de circulació per a cada 
sentit i carrils d’estacionaments ambdós costats de la via (en la major part dels trams). Aquest eix es troba 
format per diferents trams de carrer: 

o C/ València, és el seu tram més septentrional, al nord de la cruïlla amb el carrer Santa Creu 

o C/ Major: entre el carrer Santa Creu i el carrer Sant Cristòfol, és el tram de l’eix amb més 
longitud 

o C/ Metge Bosch, definit entre carrer del Castell i carrer Sant Cristòfol 



 

 

 

 

o Av. Algemesí: és la continuació de l’eix fins a l’extrem sud del nucli urbà  

- Ronda Historiador Lluis Duart Alabarta: localitzat al sud del nucli urbà, amb un traçat eminentment est-oest 
actua com a ronda meridional del municipi. És una via bidireccional, amb un carril de circulació per sentit i s’hi 
permet l’estacionament als dos costats de la via (trams en cordó; trams en semibateria). El traçat d’aquesta 
via es correspon amb el de la carretera CV-520, que en aquest tram és de titularitat municipal. 

- C/ Salvador Botella, localitzat al sud-oest del municipi. El seu tram més occidental, enllaça la gran rotonda de 
la Ronda Monestir de la Valldigna i la ronda Historiador Lluís Duart Alabarta amb els de la xarxa secundaria al 
sud del nucli. 

 Xarxa secundària 

En un segon nivell trobaríem les vies col·lectores i distribuïdores del trànsit internes del municipi. Aquest 
conjunt de vies connecta essencialment la xarxa primària cap a la resta de barris i malla la xarxa viaria del vehicle 
privat motoritzat. 

En aquest grup trobem: 

- C/ Benifaió, vial unidireccional, encarregat d’enllaçar els barris a l’oest del parc central amb una comunicació 
de sud a nord. 

- Eix c/ Mestre Medina – c/ Ramon y Cajal – Tarick l’Almanzafí, actua com a complementari del carrer Benifaió, i 
assegura una connexió de nord a sud entre els barris a l’oest del Parc Central. Es tracta doncs, d’un eix 
unidireccional. 

- C/ Sant Cristòfol, que amb un traçat est-oest travessa el nucli urbà pel sud, enllaçant el barri meridional amb 
el l’eix del carrer Major, la CV-42 i les vies col·lectores nord-sud. 

- C/ de la Foia, vial bidireccional que des de la ronda Antoni Ludenya parteix cap al nord per a connectar amb la 
zona esportiva, l’institut i el polígon industrial. 

- Eix c/ Cervantes – C/ El Cano, perpendicular a l’eix del carrer Major, el connecta amb la CV-42 i els vials 
perimetrals del Parc Central. 

- C/ Ausiàs March, que entre la ronda Antoni Ludenya i el c/ Llauradors dona un accés de nord a sud fins als vials 
perimetrals del Parc Central. 

- C/ Llauradors, vial bidireccional amb un carril per sentit. Presenta un traçat est-oest, i connecta els eixos del 
carrer Benifaió i el carrer Ramon y Cajal (i més enllaç amb la ronda oest) amb els vials perimetrals del Parc 
Central. 

- C/ Mestre Serrano, és el carrer que dona accés als vials perimetrals de Parc Central des de l’oest. 
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- Un conjunt de trams del c/ Ausiàs March – c/ Literat Azorín – av. del Paral·lel – c/ Llauradors, configuren els 
vials perimetrals al Parc Central, que amb un recorregut antihorari permeten donar servei en aquesta zona del 
nucli urbà. 

 Xarxa local i xarxa pacificada 

La resta de la xarxa es considera formada per vies locals. Llur funcionalitat no és la de circular per anar d’un punt 
a un altre, sinó que el seu ús radica en ser les vies emprades per accedir a habitatges, equipaments, etc. 

Les vies que presenten alguna restricció per a la circulació del vehicle privat, ja siga total o parcial, es defineixen 
com a xarxa pacificada. 

 Elements reguladors 

S’han identificat els següents elements reguladors del trànsit: 
 
- Elements reductors de velocitat. La introducció d’aquests elements, ja siguen sobreelevacions de la calçada 

en passos de vianants, esquenes d’ase o coixins berlinesos, es valoren positivament quan resolen casos 
d’inseguretat importants. 

 
 Són elements que s’han d’utilitzar especialment en vies secundàries on cal pacificar el trànsit, més que en 

la xarxa viària primària. En aquest sentit es corre el perill que els vehicles busquen recorreguts alternatius, 
i a més a més, es pot afectar excessivament la circulació dels camions de mercaderies, els autobusos 
regulars o els vehicles d’emergència (per exemple es preferible emprar coixins berlinesos en rutes per on 
passa el bus enlloc de plataformes elevades o esquenes d’ase). 

 
 En el cas d’Almussafes s’han trobat elements reguladors de velocitat creatius, com pintura 3D o elements 

reguladors en corba (eviten que els pesants facin soroll): 
 



 

 

 

 

 
Imatge 8.1: Pas de vianants 3D. Font: Elaboració pròpia. 

 
Imatge 8.2: Reductor de velocitat en corba. Font: Elaboració pròpia. 

 
- Cruïlles semaforitzades: quan en una intersecció de la via pública convergeixen dos o més fluxos (ja siga de 

vehicles motoritzats o de modes no motoritzats) que no es poden autoregular mitjanant senyals de cediu 
el pas o stop, es necessita introduir d’un element que en reguli el pas dels fluxos de circulació.  
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Imatge 8.3: Cruïlla semaforitzada al c/ Major amb el c/ Cervantes. Font: Google Maps. 

- Rotondes: les glorietes són un element introduït en les interseccions per tal de regular els diferents fluxos 
de vehicles de forma autònoma, que permeten assegurar una major capacitat al trànsit motoritzat.  

 
En el cas d’Almussafes, les  rotondes es localitzen els vials perimetrals del nucli urbà (les diferents 
rondes), fora de la trama urbana interna del nucli. 

 
Imatge 8.4: Cruïlla semaforitzada al c/ Major amb el c/ Cervantes. Font: Google Maps. 

 Accessibilitat a la zona de polígons industrials 

La zona de polígons industrials que com s’ha indicat estan situats al nord del municipi d’Almussafes, es troba 
comunicada amb el nucli urbà d’Almussafes per: 



 

 

 

 

- la carretera CV-42 

- el carrer de la Foia 

- el carrer D2, vial paral·lel a la carretera CV-42 pel seu marge oest, amb un únic sentit de circulació (de nord a 
sud). En aquest vial, es troba definit un espai segregat per a al circulació de vianants i bicicletes 

La distància aproximada entre el sud del polígon Rei Juan Carlos I, i el nord del nucli urbà és d’un kilòmetre 
(aquesta distància correspon a la distància mínima).  

8.2. DEMANDA DE CIRCULACIÓ EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT 

L’anàlisi de la demanda actual en vehicle privat motoritzat s’ha realitzat en base a la quantificació de les 
intensitats de circulació en diferents carrers de la xarxa viària dels nucli urbans d’Almussafes, mitjançant: 

- Aforaments automàtics de llarga durada, realitzats per la Diputació de València i la Generalitat Valenciana en 
les vies de la seua titularitat 

- Campanya d’aforaments  inclosos en la versió preliminar del Pla General Estructural d’Almussafes (annex 2: 
“Estudi de mobilitat i contaminació atmosfèrica”) 

- Aforaments direccionals d’una hora de durada realitzats durant la campanya de treball de camp del PMUS 

 Intensitats de circulació 

Com s’ha comentat, l’anàlisi del flux de vehicles motoritzats s’ha elaborat en base a aforaments, ja siguen 
existents com realitzats ex professo pel PMUS. Es disposa de: 

- Aforaments automàtics de llarga durada, realitzats per la Diputació de València i la Generalitat Valenciana en 
les vies de la seua titularitat. Aquests aforaments es troben inclosos en l’Estudi de mobilitat i contaminació 
atmosfèrica del PGE d’Almussafes, però s’han actualitzat les dades en base a les darrers fitxes publicades de 
les dades de les estaciona d’aforament (any 2017). Els aforaments de llarga durada són aforaments continus de 
24 hores  que permeten extreure el patró de la variació horària de la mobilitat. Es disposa de tres estaciona en 
les immediacions del nucli urbà. En l’annex 3 les dades dels aforaments automàtics. 

- Aforaments direccionals d’una hora de durada en 15 punts. Els aforaments es van situar a les principals cruïlles 
del municipi i es van realitzar en horari de matí (dintre el període de 7:30 a 9:30) i durant l’horari de vesprada 
(en el període comprès entre les 16:30 i les 19:30) i entre les 14:00 i les 15:00 l’hora punta del canvi de torn de 
matí i vesprada de la Ford; realitzats al març de 2019. Els resultats d’aquests aforaments s’han expandit a 
mobilitat total diària (vehicles/dia) emprant com a patró per aquesta expansió horària els aforaments de la 
Generalitat Valenciana de 24h. En aquests aforaments s’han comptabilitzat tant el volum de vehicles com la 
direcció i els girs executats pel vehicle. A més, aquests comptatges permeten distingit la tipologia de vehicles 
(turisme, camions, motocicletes, busos i bicicletes). En l’annex 4 les dades dels aforaments direccionals. 
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En el plànol 7.1 es presenten ubicats els punts dels aforaments en el territori (aforaments automàtics i 
aforaments direccionals). 

De l’explotació dels aforaments automàtics s’obté l’evolució del trànsit al llarg d’un dia feiner, representats per 
les següents gràfiques: 

 
Fig. 8.1: Mitjana de l’evolució del trànsit en un dia feiner al nucli d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

En la figura anterior es pot veure com la mitjana del trànsit es tracta d’una corba amb oscil·lacions al llarg del 
dia però sense molta diferència entre les hores punta i les hores vall. El trànsit arriba a un primer màxim entre 
les 8:00 i les 9:00 del matí i no comença de forma contínua a decaure fins a partir de les 19:00 de la vesprada. 
Dintre aquest període la mobilitat varia al voltant de 3 punts percentuals (les intensitats horàries es situen entre 
el 5% i el 8%). 

Aquesta corba està influenciada per els torns de treball del polígon industrial: en el període comprés entre les 
14:00 i les 16:00 es dóna el moment punta de trànsit que coincideix amb el canvi de torn dels treballadors del 
matí i la vesprada. La corba també presenta altres pics de mobilitat a l’entorn de les 6:00 del matí i a les 22:00, 
coincidint també amb els canvis de torn del polígon. 

Amb els resultats de tots els aforaments, automàtics i direccionals, s’ha pogut elaborar una aranya de trànsit o 
mapa d’intensitats de trànsit que mostra de forma gràfica el volum de vehicles de les principals vies d’Almussafes 
(plànol 7.2). Les vies amb més intensitat de trànsit del nucli urbà són: 

⋅ La xarxa viària que circumval·la el nucli urbà amb més de 10.000 veh/dia en el seu tram de la Ronda Monestir 
de la Valldigna i Ronda Antoni Ludenya, i més de 6.000 veh/dia en la carretera CV-42 i més de 4.000 veh/dia en 
la carretera CV- 520. 

⋅ Els eixos que condueixen als accessos: eix del c/ Major, c/ Benifaió i c/ Salvador Botella, entre 4.000 i 6.000 
veh/dia. 
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Mitjana de l'evolució del trànsit en un dia feiner en Almussafes



 

 

 

 

⋅ Principals vies per a la comunicació interna, tots ells per sota de 4.000 veh/dia: c/ dels Llauradors, c/ Ausiàs 
March, c/ del Canó, av. del Paral·lel i c/ Ramón y Cajal. 

⋅ Vials importants per a al comunicació interna, com el c/ Sant Cristòfol, c/Mestre Medina i el c/ Sant Roc entre 
d’altres.  

 Grau de saturació 

A partir del mapa d’intensitats de trànsit, es pot calcular el nivell de saturació sobre la capacitat teòrica a les 
vies estudiades. Els resultats es poden consultar en el plànol 7.3 on es representa el grau de saturació en funció 
de la intensitat mitjana de trànsit que registra la via. 

El càlcul d’aquesta saturació s’ha realitzat calculant el coeficient de la intensitat mitjana diària de circulació de 
la via entre la intensitat màxima diària teòrica que podria suportar (un valor empíric que principalment es 
determina en funció de la tipologia de la via i del nombre de carrils). 

Els plànols mostren com el grau de saturació de la xarxa viària urbana d’Almussafes és molt baixa, sense que se’n 
puguen derivar problemes de congestió associats directament a la intensitat mitjana diària de circulació. 

 

8.3. DIAGNOSI PARTICIPADA  

Les persones assistents manifesten que hi ha un excés de presència de vehicles al carrer, sobretot estacionats. 
Admeten que el cotxe s’utilitza per a trajectes curts i que no es fa un ús racional d’aquest.  

Altres aspectes que es comenten estan relacionats amb punts perillosos com en la ronda nord, en l’encreuament 
cap els equipaments que queden fora del nucli urbà i la necessitat de reduir el trànsit en aquesta, o la necessitat 
de reduir la velocitat en tot el poble a 30km/h. També les dificultats que tenen els vehicles de gestió de residus 
quan han de girar per carrers estrets, i es troben amb terrasses de bars o cotxes mal aparcats que compliquen 
la maniobra. 
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9. ANÀLISI DE L’APARCAMENT 

9.1. OFERTA D’APARCAMENT 

L’oferta de places d’aparcament d’un municipi es poden classificar d’acord amb la seua tipologia, dividint-se en 
dos grans grups segons si es troben a la via pública o fora de la via pública. A la seua vegada, les places 
d’aparcament a la via pública es subdivideixen en places lliures no regulades i places regulades. Les places fora 
de la via pública poden ser d’us privat o d’ús públic. 

Dintre dels aparcaments a la via pública distingim: 

- Aparcament lliure no regulat: els aparcaments per a turismes i els aparcaments per a motocicletes formen 
aquest conjunt d’aparcaments. 

- Aparcament regulat: format pel conjunt de places d’aparcament que presenten alguna regulació específica pel 
que fa al seu ús. En aquest conjunt trobaríem els estacionaments de zona blava, els aparcaments reservats per 
a PMR (persones de mobilitat reduïda), places per a càrrega i descàrrega,  i altres aparcaments reservats (taxis, 
vehicles elèctrics, etc.). 

Pel que fa al nombre de places d’aparcament fora de la via pública, distingim: 

- Aparcament d’ús privat: format per aparcament en interior d’habitatges i edificis.  

- Aparcament d’ús públic: a Almussafes es localitzen diferents bosses d’aparcament senyalitzades en parcel·les 
, totes elles d’ús gratuït. Algunes són exclusives per a turismes i altres es troben obertes per a qualsevol vehicle.  
Addicionalment, alguns solars que no es troben senyalitzats com a bosses d’aparcament, també s’empren com 
a zones d’estacionament. 

La següent taula mostra la capacitat de les diferents bosses d’aparcament senyalitzades, on s’ha estimat un 
espai per vehicle de 30 m2 (valor habitual en manuals de disseny de l’aparcament) o s’han comptabilitat les 
places en el cas de disposar d’una fotografia aèria amb una ocupació notable. 

 
Bossa d’aparcament Places 

Sant Bartomeu – Algemesí 400 

Lira Almussafense – Tarick l’Almanzafi 90 

Salvador Botella – Benifaió 40 

Poliesportiu – Ausiàs March 80 

Ronda Síndic Antoni Albuixec nº 35 15 

El Cano – El Pinar 50 

Jaume Roig – Sant Josep 35 



 

 

 

 

Bossa d’aparcament Places 

Pont de la Constitució 10 

Taula 9.1: Bosses d’aparcament al municipi d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

La capacitats dels solars que no es troben senyalitzats com a bosses d’aparcament però que també s’empren 
com a zones d’estacionament és de 50-60 places. 

El plànol 8.1 mostra tota la informació relacionada amb la reserva d’espai en via pública. 

El plànol 8.2 mostra tota la situació de les bosses d’aparcament d’ús públic fora de la via pública. 

Les següents taules mostren el total de places d’aparcament classificades per tipus, en funció de si estan ubicats 
a la via pública o fora i de si es tracta d’aparcaments lliures, regulats, d’ús públic o d’ús privat. 
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A la via pública 

Lliure no regulat 2.597 places 

Turisme en calçada: 2.583 

Motos: 12 

 

Regulat 89 places 

Zona blava: 0 

PMR: 61  

C/D: 21 

Altres reserves: 9 

    

Fora de la via pública Ús  Públic 720 places 
Gratuït: 720 

Pagament: 0 

Taula 9.2: aparcament per tipus al nucli urbà d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

La totalitat d’oferta de places d’aparcament d’ús públic al nucli d’Almussafes són 2.686 places. En via pública i 
720 places en les bosses d’aparcament senyalitzades, fent un total de més de 3.400 places. 

9.2. DEMANDA D’APARCAMENT 

La demanda d’aparcament s’ha estudiat a traves de rotacionals d’aparcament. Els rotacionals, són dinàmiques 
en les que s’observen els règims d’aparcament d’una zona. Per fer-ho s’estableix una ruta on hi haja oferta 
d’aparcament i es va anotant cada hora les matrícules dels vehicles. A cada hora següent es pot observar per 
tant si en una plaça en concret hi ha el mateix vehicle o un vehicle diferent. D’aquesta manera al llarg del dia es 
pot observar quin ha estat el comportament dels conductors, quantes places estaven ocupades, quant de temps 
estaven ocupades i com es van renovant les places. 
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Durant l’abril del 2019 es va realitzar com a part de les tasques de treball de camp del PMUS, un estudi sobre 
l’ocupació i la rotació de places en el nucli urbà. Durant 2 dies feiners, en horari de 7:00 a 21:00, i per a una 
mostra d’aproximadament 400 places, es va estudiar l’evolució de cada plaça al llarg del dia: en cada hora del 
període d’estudi, es registrava l’ocupació de les places i si havia canviat el vehicle que hi estava estacionat. Aquest 
estudi es va realitzar en dues zones diferents: una a la zona sud i un a la zona nord del nucli urbà d’Almussafes.  

 
Fig.9.1: Zones de l’estudi d’ocupació i rotació de l’aparcament al nucli de d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

Si ens fixem en el grau d’ocupació mitjana del nucli urbà d’Almussafes podem observar que aquesta presenta una 
evolució pràcticament constant al llarg del dia que se situa al voltant del 70% d’ocupació. 



 

 

 

 

 

Fig. 9.2: Ocupació de les places d’aparcament al nucli urbà d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

Si ens fixem en la renovació de places, es a dir, el percentatge de places que cada hora són ocupades per nous 
vehicles, es pot observar que per al nucli urbà d’Almussafes, la mitjana de la renovació se situa al voltant del 15% 
(oscil·lant entre el 10% i el 30% entre les diferents zones). Com es pot veure en la gràfica l’evolució al llarg del 
dia presenta una variació notable, amb una punta a les 16:00 que arriba al 30%. 

 
Fig. 9.3: Renovació de places d’aparcament al nucli urbà d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

En general doncs, es pot concloure que en ambdós nuclis, les places d’aparcament en la via pública presenten 
una elevada ocupació (sense arribar a nivells de plena ocupació) amb una baixa renovació dels vehicles que 
ocupen les places. 

A continuació es presenten els resultats de les durades dels estacionaments, el nombre de vehicles que arriben 
a estacionar cada plaça al llarg dia i el nombre de places segons la seua ocupació: 
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Fig.9.4: Paràmetres de les places d’estacionament al nucli urbà d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

Com es pot veure en els gràfics, existeix un alt percentatge d’usuaris que només utilitza les places per a 
aparcaments de breu durada (un 57% de les durades d’estacionament són menors a 2 hores). Tanmateix, podem 
observar com un 19% dels usuaris de les places d’aparcament d’Almussafes realitzen aparcament de llarga 
durada de més de 6 hores. 

Pel que fa al nombre de vehicles que ocupaven cada plaça, l’índex de rotació és de 2,88 vehicles/plaça de mitjana. 
La tendència més estesa es que entre un i dos vehicles ocupen una plaça al llarg del dia. Més de la meitat de les 
places van ser ocupades tan sols per tres o menys vehicles (el 67% de les places).  

Respecte al nombre de places segons la seua ocupació podem observar que per al nucli urbà d’Almussafes un 
gran percentatge de places (el 38%) tenen una ocupació propera al 100%. També podem veure com les demés 
places es reparteixen de forma homogènia entre els diferents repartiments. 
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Fig.9.5: Quantitat de places segons la seua ocupació al nucli urbà d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

Estacionaments il·legals 

D’acord a les dades proporcionades per la policia local d’Almussafes des de gener de 2021 s’han rebut 333 
denúncies relacionades amb l’estacionament il·legal en el nucli urbà. La policia d’Almussafes només té informació 
enregistrada des principis de 2021, no disposa de dades anteriors a aquesta data. 

 

 Nombre de denúncies entre gener de 2021 
i novembre de 2021 

Estacionament en càrrega i descàrrega 42 

Estacionament en gual 50 

Estacionament en pas de vianants 61 

Estacionament en doble filera 16 

Estacionament en zona reservada PMR 26 

Taula 9.1: Estacionament il·legals gener-novembre 2021. Font: Policia local d’Almussafes. 

9.3. DIAGNOSI PARTICIPADA  

L’existència de solars habilitats per a aparcament obre el debat de si és una solució adequada, ja que, d’una 
banda, proporciona suficients places d’aparcament, però d’altra, es reconeix que és una solució temporal que 
s’acabarà quan s’edifiquen eixos solars. 

Les persones assistents manifesten que hi ha un excés de presència de vehicles al carrer, sobretot estacionats. 
Admeten que el cotxe s’utilitza per a trajectes curts i que no es fa un ús racional d’aquest. També apunten la 
mancança de places reservades a la càrrega i descàrrega, i les infraccions que aquests vehicles de distribució de 
mercaderies realitzen per no disposar de l’espai adequat. 
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10. ANÀLISI DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

La distribució urbana de mercaderies (DUM) provoca sovint problemes de congestió de trànsit i contaminació en 
els nuclis antics dels municipis. En els últims anys, les administracions han començat a reconsiderar seriosament 
la problemàtica de la distribució urbana de mercaderies. En concret, un dels principals objectius és el 
d’aconseguir una organització d'un sistema de distribució de mercaderies sostenible, així com una priorització 
dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de persones com de mercaderies. Les mesures 
concretes i d’àmbit local que s’han intentat implementar són les següents: 

⋅ restricció d’accés d’alguns vehicles a algunes zones en funció del període de temps;  

⋅ gestió de zones d’aparcament per a la càrrega i descàrrega de mercaderies;  

⋅ règim d’infraccions i sancions derivat de l’incompliment de les ordenances. 

Els sistemes de distribució de mercaderies –tant en l’àmbit urbà com interurbà– s’organitzen empresa per 
empresa i operador per operador. Aquesta realitat comporta dificultats de coordinació del moviment i la càrrega 
dels vehicles, i és agreujada per l’alt percentatge d’operadors autònoms que pertanyen al sector. És important 
que hi haja la competitivitat suficient per aconseguir un cost del transport ajustat a la baixa, però la 
individualitat d’empreses contractants i transportistes oferents comporta que es done una optimització de 
recursos individual i no col·lectiva. 

El comerç electrònic es troba en expansió (en especial el de productes de petita dimensió) i, d’altra banda, les 
noves pràctiques comercials busquen disminuir la superfície dels comerços dedicada a l’estoc de mercaderies 
(per destinar-la a la venda) el que provocarà encara augmentar més la freqüència dels lliuraments i a disminuir 
la seua mida. 

Aquest escenari suposa un enorme repte per a la DUM i posa en relleu la necessitat urgent de donar solucions 
eficaces per millorar la mobilitat a les ciutats. 

A més, en el cas d’Almussafes, part dels vials del centre urbà han patit un procés de pacificació, per tal d’adaptar 
els usos de la via pública a la configuració urbanística. Així, amb l’objectiu de recuperar alguns carrers per a 
vianants i bicicletes, s’ha restringit l’accés al vehicle privat particular i als vehicles comercials durant part del 
període diürn. 

10.1. ANÀLISI DE L’OFERTA DE LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

En nucli urbà d’Almussafes es comptabilitzen un total de 11 zones de C/D. Tenint en compte el nombre de places 
d’aparcament, es disposa de 21 places d’aparcament per a C/D a Almussafes. 

L’horari de regulació de les places de càrrega i descàrrega és generalment de 8:00 a 12:30 i de 16:00 a 20:00, tot 
i que es localitza alguna zona on aquest horari es veu modificat. El temps màxim d’estacionament no es troba 
indicat en els senyals de trànsit. 



 

 

 

 

 
Imatge 10.1: Placa reguladora per a les operacions de DUM. 

En les imatges següents es pot consultar la ubicació d’aquestes places en el municipi, i en el plànol 8.1 es presenta 
la ubicació detallada. Es pot observar com estan repartides homogèniament per el conjunt del nucli urbà. 

 
Fig. 10.1: Ubicació de les places de C/D en el nucli urbà d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 
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10.2. ANÀLISI DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

La demanda de la DUM s’ha analitzat mitjançant un estudi sobre l’ocupació i la rotació de places a la via pública, 
per tal d’estudiar l’evolució de cada plaça al llarg del dia. L’estudi es va realitzar durant el mes d’abril de 2019, 
com a part de les tasques de treball de camp del PMUS, un estudi sobre l’ocupació i la rotació de places de C/D 
en el nucli urbà d’Almussafes. Durant un dia feiner per a cada nucli, en horari de 8:00 a 21:00h, per a una mostra 
total de 19 places, es va estudiar l’evolució de cada plaça al llarg del dia: per a cada hora del període horari 
estudiat es registrava l’ocupació de les places i si havia canviat el vehicle que hi estava estacionat. Aquest estudi 
es va realitzar en 9 zones de DUM. 

 
Fig. 10.2: Zones de l’estudi d’ocupació i rotació de l’aparcament de C/D al nucli d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 

 

En les següents figures podem observar com els índex d’ocupació d’Almussafes. Els requadres rojos indiquen les 
hores on la C/D està operativa. Es pot observar com l’índex d’ocupació de les àrees DUM és molt similar durant el 
matí i la vesprada.  

L’índex d’ocupació de les àrees DUM al nucli urbà es manté pràcticament constant al llarg del dia. Tant pel matí 
com per la vesprada (en les hores operatives de C/D, que són de 8:00 a 12:30 i de 16:00 a 20:00) la mitjana de 
l’índex d’ocupació és del 44%. Els valors mínims es situen en el 26% d’ocupació (a última hora de la vesprada) 
mentre que aquests prenen valors màxims propers al 58% (matí i vesprada).  

 
Fig. 10.4: Ocupació de les places d’aparcament de C/D al nucli d’Almussafes (en roig s’indiquen les hores de funcionament de la C/D). Font: 

Elaboració pròpia. 

En les següents figures podem observar el percentatge de places DUM que es renoven cada hora al nucli urbà, 
pel matí i per la vesprada.  

El percentatge de places DUM que es renoven cada hora, presenta una certa variabilitat al llarg del dia. Al matí 
presenta valors màxims del 40% i valors mínims del 20%. Per la vesprada, aquests percentatges oscil·len entre 
el 40% i el 5%. Pel matí la mitjana de renovació horària és del 29% i el de la vesprada és del 22%. 
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Fig. 10.5: Renovació de places d’aparcament en C/D al nucli urbà d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 

A continuació es presenten els resultats de les durades dels estacionaments, el nombre de vehicles que arriben 
a estacionar cada plaça al llarg dia i el nombre de places segons la seua ocupació, per al nucli urbà d’Almussafes. 
 

 
 

Fig. 10.6: Durada dels estacionaments dels vehicles i nombre de vehicles de C/D al nucli urbà d’Almussafes. Elaboració pròpia. 

Es pot observar com els vehicles que utilitzen places de C/D es mantenen en la seua majoria (al voltant del 78%) 
un temps inferior a 60 minuts. Aproximadament el 86% dels vehicles abandonen la plaça després de dues hores 
d’estacionament.  

Pel que fa al nombre de vehicles que ocupaven cada plaça durant el dia, l’índex de rotació és de 4,0 vehicles/plaça 
de mitjana, amb una desviació estàndard de 2,5 vehicles (és a dir, l’índex de rotació estaria comprés entre 1 i 7 
vehicles).  
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Finalment, es pot comprovar en el gràfic següent com l’ocupació de les places és alta al nucli urbà d’Almussafes, 
on aproximadament el 50% de les places presenten percentatges d’ocupació superiors al 60%. 

 

 
Fig. 10.7: Quantitat de places de C/D segons la seua ocupació al nucli urbà d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia. 
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11. EXTERNALITATS DEL SISTEMA DE MOBILITAT 

En aquest apartat s’analitzen les principals externalitats del sistema de transport, és a dir, els aspectes 
fonamentals de les conseqüències de la mobilitat sobre la població i el conjunt del medi urbà: 

- Seguretat viària 

- Contaminació atmosfèrica 

- Contaminació acústica 

L’existència d’externalitats suposa uns costos que ha de suportar la població (amb independència de l’ús que 
facen del sistema de transport). 

11.1. SEGURETAT VIÀRIA 

D’acord amb l’estadística d’accidents facilitada per la Policia Local d’Almussafes, en els darrers 3 anys (2016-2017-
2018) s’han produït un total de 183 accidents, dels quals 6 van ser tipificats com a delictes per a la seguretat vial 
(4 a l’any 2017; 2  l’any 2018).  

 
Fig. 11.1: Nombre d’accidents a Almussafes en els darrers 3 anys. Font: Policia Local d’Almussafes. 

Tot i que el nombre actual d’accidents amb víctimes s’ha reduït des de 2016, l’evolució no mostra una clara 
tendència a la disminució del nombre d’accidents, sinó un estancament a l’entorn dels 60 accidents/any. 

Els trams amb major concentració d’accidents són: 
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 Nombre d’accidents 

Vies 2018 2017 2016 

Av. la Foia (polígon) 14 5 3 

Av. Paral·lel 7 1 6 

Rnd. Hist. Lluís Duart d’Alabarta 3 4 3 

C/ La Granja (polígon) 3 3 1 

Rnd. Síndic Antoni Albuixech 3 1 4 

C/ Monestir Valldigna 3 --- 3 

C/Major 2 2 3 

C/Ausiàs March 1 1 3 

Av/ Henry Ford (polígon) --- 3 1 

C/ dels Llauradors --- 3 1 

C/ de la Foia --- 3 --- 

Rnd. Antoni Ludenya --- 2 3 

C/ Canal de Crespo (polígon) --- --- 4 

Taula 11.1: Principals trams de concentració d’accidents. Font: elaboració pròpia.. 

El plànol 9.1 mostra la ubicació dels trams del nucli urbà on s’han localitzat 3 o més accidents en els últims tres 
anys. 

11.2. QUALITAT DE L’AIRE 

 Marc Legal 

El Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire estableix valors límit per a la 
protecció de la salut per als òxids de nitrogen i les partícules en suspensió, els principals contaminants derivants 
del transport. 

 

VALORS LÍMIT DE NO2 (µg/m3) 

 
Període de mitjana Valor 

Valor límit horari 1 hora 
200 µg/m3, xifra que no es podrà superar en més de 
18 vegades en un any. 
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Valor límit anual 1 any 40 µg/m3 

Taula 11.2: Valors límit de diòxid de nitrogen. Font: Generalitat Valenciana. 

VALORS LÍMIT DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ 

 
Període de mitjana Valor 

Valor límit diari PM10 24 hores 
50 µg/m3, xifra que no es podrà superar en més de 
35 vegades en un any. 

Valor límit anual PM10 1 any 40 µg/m3 

Valor límit anual PM2,5 1 any 25 µg/m3 

Taula 11.3: Valors límit de partícules en suspensió. Font: Generalitat Valenciana. 

 Anàlisis de contaminants 

Els principals contaminants atmosfèrics en relació a la mobilitat són els originats per la mobilitat motoritzada: 

- Òxids de nitrogen (NO2) 
- Partícules en suspensió (PM10, PM2,5) 

La presència d’aquests contaminants afecta la qualitat de l’aire, que en la Comunitat Valenciana es troba 
mesurada per diferents estacions de control (65 punts de mesura en total) que configuren la Xarxa Valenciana 
de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (XVVCCA).  

Per a l’anàlisi de la qualitat ambiental, el territori es troba dividit en 18 zones: 14 zones de qualitat de l’aire i 4 
aglomeracions. Almussafes es troba situada dintre de la “Zona ES1009: Júcar – Cabriel (àrea costera)”. 

D’acord amb el darrer informe de la qualitat de l’aire publica per la Generalitat València (any 2018) corresponent 
a la zona ES1009 s’indica que: 

- La mitjana anual de la concentració d’òxid de nitrogen va ser de 11 µg/m3, molt inferior al valor límit de 40 
µg/m3. 

- En cap període horari es va superar el límit de 200 µg/m3 de NO2. 
- La mitjana anual de la concentració partícules en suspensió inferiors a 10 micres va ser de 15 µg/m3, molt 

inferior al valor límit de 40 µg/m3. 
- En cap període horari es va superar el límit de 50 µg/m3 de PM10. 
- La mitjana anual de la concentració partícules en suspensió inferiors a 2,5 micres va ser de 9 µg/m3, molt 

inferior al valor límit de 25 µg/m3. 



 

 

 

 

 
Fig. 11.2: Concentració de contaminants a l’entorn d’Almussafes. Font: Parcs Naturals de la Generalitat Valenciana. 

Per tant, pel que fa a la qualitat de l’aire es pot concloure que la zona en la que es troba Almussafes compleix 
amb els objectius de qualitat ambiental.  

En la lluita contra la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit, l’Ajuntament d’Almussafes disposa des de 
finals de 2018 de dues places d’aparcament vinculades a una estació de recàrrega elèctrica, situada al c/ 
Llauradors a l’altura del Centre Cultural. L’ús es públic i gratuït, com a mesura per al foment d’aquesta tipologia 
de vehicles. 

 
Imatge 11.1: Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al c/ Llaurador. Font: www.google.com/maps. 

11.3. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

 Marc legal 

En relació als límits de soroll establerts en la normativa, en primer lloc trobem la llei 7/2002, de 3 de desembre, 
de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica en zones d’us predominant residencial, amb 
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l’objectiu de prevenir, vigilar i corregir la contaminació acústica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a 
protegir la salut dels seus ciutadans i ciutadanes, i millorar la qualitat del seu medi ambient. 

Aquesta llei fa referència als límits màxims admissibles establerts pels organismes internacionals (i en particular 
per la Unió Europea) en 65 dB(A) de nivell equivalent diürn i en 55 dB(A) durant el període nocturn. 

La llei també marca com objectius de qualitat que en un entorn amb un ús eminentment residencial, els valors 
límit de soroll se situen en 55 dB(A) durant el dia i en 45 dB(A) durant la nit. En relació al transport, la llei indica 
que caldrà adoptar un pla de millora de la qualitat acústica si una infraestructura del transport supera en 10dB(A) 
els objectius de qualitat, es a dir: 65 dB(A) durant el dia i en 55 dB(A) durant la nit. 

La llei 7/2002, també obliga a la redacció de plans acústics municipals per a municipis de més de 20.000 
habitants. Almussafes, per tant, no es troba obligat a la seua redacció. 

D’altra banda, Almussafes disposa d’una Ordenança municipal reguladora de l’emissió i recepció de sorolls i 
vibracions, aprovada per l'Ajuntament en Ple, el dia 14 de desembre de 1999, publicada en el BOP de 31 de 
desembre de 1999. 

En relació a la mobilitat, l’ordenança regula de forma general el soroll originat pel trànsit en el seu capítol V, 
indicant que els límits màxims admissibles per a sorolls emesos pels distints vehicles en circulació seran els 
establerts per la normativa vigent, concretant en l’article 32 que valors de nivell continu equivalent (Leq) 
superior a 55 dB(A) durant el període nocturn i 65 dB(A) durant el període diürn es consideren que afecten 
notòriament a la tranquil·litat de la població. En aquestes coses, l’ordenança inclou la possibilitat d’assenyalar 
zones o vies en què algunes classes de vehicles no puguen circular o hagen de fer-ho de forma restringida tant 
en horari com en velocitat. 

Addicionalment, l’ordenança inclou la possibilitat d’establir restriccions al trànsit rodat en els següents casos: 

- En les zones acústiques degradades (segons definició inclosa en l’ordenança en l’article 26). 
- En declaracions de zones acústicament saturades (ZAS, segons article 27 de l’ordenança). 

 Agenda 21 

D’acord amb pla de seguiment de l’auditoria ambiental d’Almussafes, el municipi disposava d’un Estudi acústic 
inclòs en l’estudi d’impacte ambiental de l’antic Pla General d’Ordenació Urbana, amb diferents actuacions 
previstes, cap de les quals havia estat executada en el moment de la realització de l’auditoria. 

 Pla General Estructural d’Almussafes 

A principis de l’any 2019 es disposa de la versió preliminar del Pla General Estructural d’Almussafes (PGE) el qual 
inclou, en l’annex 2, un “Estudi de mobilitat i contaminació atmosfèrica”. 



 

 

 

 

En l’esmentat estudi, es reconeix que el principal focus de la contaminació acústica és el trànsit motoritzat, i 
assenyala les carreteres CV-42 i CV-520, i la ronda de circumval·lació com els trams viaris més propers a la 
limitació que fixa l’ordenança. 

Es disposa d’un mapa estratègic de soroll realitzats en l’entorn de l’AP-7 (com a part de la tasca d’elaboració de 
mapes estratègics de soroll en les autopistes de la xarxa estatal) el qual conclou que es necessita allunyar-se a 
190 m. de l’eix de l’autopista per estar per sota dels 55 dBA. 

També es disposa d’un mapa estratègic de soroll de la CV-42 (com a part de la tasca d’elaboració de mapes 
estratègics de soroll en les carreteres de la generalitat de codi CV-4), el qual mostra que en el pas de la CV-42 
pel nucli urbà d’Almussafes produeix una afectació a la ciutadania, derivant per tant, en uns estudis de detall on 
es posa de manifest que: 

- 300 persones es troben exposades més de 55 dB(A) durant la nit (valor límit per al període nocturn). 
- 100 persones es troben exposades més de 65 dB(A) durant el dia (valor límit per al període diürn). 

Aquesta afectació es deu a que el traçat de la CV-42 discorre adjacent al límit del nucli urbà. No obstant, l’estudi 
també indica que no existeixen informes actualitzats sobre l’afecció, ja que els únics disponibles son els que 
realitzen els càlculs amb dades de trànsit de l’any 2007. 

11.4. DIAGNOSI PARTICIPADA  
 
Es detecten problemes relacionats amb la contaminació acústica, sobretot el soroll del trànsit de la ronda 
est (CV-42). 
 
Altres aspectes que es comenten estan relacionats amb punts perillosos com en la ronda nord, en 
l’encreuament cap els equipaments que queden fora del nucli urbà i la necessitat de reduir el trànsit en 
aquesta, o la necessitat de reduir la velocitat en tot el poble a 30km/h.  
 
En positiu, cal fer menció de la bona qualitat ambiental, del baix nombre de vehicles pesants, del trànsit 
moderat dins del nucli urbà, i de tenir un a flota de vehicles prou nova. A més, assenyalen que al municipi hi 
ha diversos punts de recàrrega elèctrica. 
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12. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PMUS I REPARTIMENT MODAL OBJECTIU 

12.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PMUS 

La missió del sistema de mobilitat és contribuir a assolir els objectius globals de la ciutat i que les persones usen 
els modes de transport més sostenibles possibles per cada desplaçament per contribuir a la qualitat del medi 
ambient del nostre entorn. 

Per assolir aquesta missió durant els anys de vigència del PMUS es proposa actuar seguint les següents línies 
estratègiques que conformen els objectius específics del PMUS: 

1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions socials de trobada i d’esplai 
dels carrers. 

2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 

3. Tractar amb igual importància els desplaçaments de treball i aquells necessaris per al manteniment de la vida. 

4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als desplaçaments a peu i les persones 
vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús quotidià, tot creant les 
condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 

6. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del transport públic, per a oferir 
un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 

7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el traspàs de la ciutadania a altres 
mitjans de transport més sostenibles i que promoguen la intermodalitat. 

8. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació, de residents, i de mercaderies, de forma 
adient per a dinamitzar els diferents sectors de treball, comercial, oci  i culturals. 

9. Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i el respecte vers l’espai públic destinat 
a cada mitjà de transport. 

10. Millorar la percepció de seguretat de l’espai públic. 

11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i l’impacte ambiental que provoquem 
quan ens movem, especialment pel que fa a salut pública i en relació al canvi climàtic. 

12. Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima informació als usuaris per prendre 
les seues decisions. 



 

 

 

 

12.2. REPARTIMENT MODAL OBJECTIU 

Per a prioritzar les accions i fer seguiment si les actuacions estan donant el resultat esperat, es plantegen a 
continuació dos escenaris objectius de repartiment modal per al 2032, any de fi de vigència d’aquest pla de 
mobilitat. 

Actualment el 37,4% dels 22.361 desplaçaments que es fan diàriament al municipi es fan a peu, d’acord amb els 
resultats de les enquestes del PMOME de l’any 2018. En bicicleta el 6,4%, el 49,7% en modes de transport 
motoritzats privats i en transport públic urbà representa el 6,5%.  

 

ESCENARI ACTUAL 

REPARTIMENT MODAL PER TIPUS DE DESPLAÇAMENTS 

Mode de Desplaçament Desplaçaments Interns 

A peu 37,4% 

Bicicleta 6,4% 

Transport públic 6,5% 

Vehicle privat 49,7% 

TOTAL 100,0% 

Taula 12-1:  Repartiment per modes de desplaçament a l’escenari actual. Elaboració pròpia a partir de les enquestes del PMOME. 

Escenari moderat 

En un escenari moderat els desplaçaments a peu arriben al 42% i la suma dels percentatges dels modes 
sostenibles, mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic, superen als desplaçaments motoritzats privats. 
Aquest escenari  té un repartiment de modes sostenibles d’un 58%, mentre que el vehicle privat representa un 
43%.  

ESCENARI MODERAT 

REPARTIMENT MODAL PER TIPUS DE DESPLAÇAMENTS 

Mode de Desplaçament Desplaçaments Interns 

A peu 42% 
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Bicicleta 7,5% 

Transport públic 7,5% 

Vehicle privat 43% 

TOTAL 100,0% 

Taula 12-2:  Repartiment per modes de desplaçament a un escenari moderat.. Elaboració pròpia. 

Escenari desitjat 

En aquest escenari es reduiria els desplaçaments que es realitzen amb cotxe d’una duració inferior als 5 minuts, 
aquests desplaçaments representen el 9% aproximadament de tots els desplaçaments diaris que es realitzen a 
Almussafes. Amb aquest plantejament el repartiment modal seria un 47% a peu i un 38% en cotxe. Aquest 
escenari  té un repartiment de modes sostenibles d’un 62%, mentre que el vehicle privat representa un 38%. 

  

REPARTIMENT MODAL PER TIPUS DE DESPLAÇAMENTS 

Mode de Desplaçament Desplaçaments Interns 

A peu 47% 

Bicicleta 7,5% 

Transport públic 7,5% 

Vehicle privat 38% 

TOTAL 100,0% 

Taula 12-3:  Repartiment per modes de desplaçament a un escenari desitjat.. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. SÍNTESI DE LA DIAGNOSI 

A continuació es sintetitzen les principals conclusions de la diagnosi de la mobilitat a Almussafes. 

13.1. SÍNTESI DE LA MOBILITAT A PEU  

- Carrers per a vianants pocs i desconnectats, no formen xarxa. 
- Carrers estrets del centre que mantenen trànsit vehicles. 
- Voreres no adaptades per a persones de mobilitat reduïda en encreuaments, i l’amplària tampoc compleix. 

Presència d’obstacles que fan que l’espai no siga accessible. 
- Mancança de passos de vianants practicables i adaptats. 
- Inexistència de connexió adequada amb els camins rurals. 
- No hi ha xarxa d’itineraris verds que connecten zones verdes. Pocs carrers arbrats, poca ombra. 
- Problemes d’evacuació d’aigua de pluja. 
- Problemes de falta de visibilitat en els encreuaments que provoquen les terrasses de bars. 
- Carrers amb pendent cap al centre de salut. 
- Nucli urbà compacte i acotat, desplaçaments de proximitat entre origen i destinació. 
- Essència i escala de poble, on quasi totes les distàncies a recórrer són curtes i aptes per a la mobilitat a peu i 

on la major part dels equipaments es troben al centre del poble. 
- Costum de caminar per la calçada, de creuar pel mig sense massa conflicte. Bona convivència entre els 

diferents modes de desplaçament. 
- Pla d’Accessibilitat bastant recent que contempla les actuacions necessàries per a adaptar l’espai públic 

d’Almussafes a la normativa vigent en aquesta matèria. 
- Terrasses establiments de restauració en calçada i no en vorera. 
- Rodones perifèriques. 
- Taxa baixa d’accidents (atropellaments) 
- Itineraris amb voreres amples cap els polígons. 
- Oferta de rutes saludables. 

13.2. SÍNTESI DE LA MOBILITAT AMB BICICLETA 

- No existeix actualment cap connexió ciclista amb el municipi de Benifaió.  
- Falten connexions amb bici condicionades i segures cap a la zona rural. 
- Inexistència de xarxa ciclista ben connectada amb els diferents serveis i equipaments 
- Mancança d’infraestructura ciclista: vies ciclistes, carrils en les rondes, aparcaments de bicicletes, etc. 
- Carrils bici realitzats sobre vorera, restant espai per a vianants i no minvant secció calçada 
- Vies ciclistes bidireccionals presenten una amplada útil insuficient de menys de de 2,50 m. 
- Cap via ciclista compta amb les marques viàries i els senyals verticals adequats. 
- Falta fomentar l’ús de la bicicleta 
- Mancança de regulació de “patinets” (vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes). 
- No és ciutat 30. 
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- Municipi s’assenta en una extensa plana al·luvial amb escassa pendent, només els carrers longitudinals de la 
part nord del centre urbà presenten pendents superiors al 2%, com els carrers Ramon y Cajal i Ausiàs March. 
- Desplaçament interns nucli urbà, distàncies entre origen i destinació, majoritàriament per sota de 1 km. 
- Distància entre el centre urbà d’Almussafes i el centre del polígon Juan Carles I és de menys de 3 km. I entre el 
centre urbà i l’estació de Benifaió-Almussafes hi ha menys de 2 km. 
- Vies ciclistes de connexió amb el polígon industrial Juan Carles I. 
- Bici-vorera que connecta tot el polígon i equipaments com Camp de Fútbol,  Cementeri, Club de Tennis i IES 
Almussafes 
- En Almussafes potser no calen carrils bici, i poden haver solucions més senzilles relacionades amb la convivència 
de modes. 
- Potencialitat de xarxa de connexió amb camins rurals  
- Existència de rutes saludables i d’un parc de seguretat vial.  
- Es compta amb bicicletes entre els vehicles de la policia local. 

13.3. SÍNTESI DE LA MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC 

L’estat general de la mobilitat amb transport públic a Almussafes ve caracteritzat per: 

- Almussafes no disposa d’un línia urbana de servei de transport públic regular.  
- El municipi compta amb tres línies de bus interurbà diürnes, totes elles amb un baix nombre d’expedicions. 
- No existeix cap línia de bus nocturn que realitze parada a Almussafes. 
- L’ús del transport públic en la mobilitat interurbana és baix, amb menys d’un 11% de la quota modal.  
- Pel que fa a la cobertura de les parades dels serveis interurbans: 

⋅ La cobertura de la xarxa interurbana de parades de bus arriba al 97% del nucli urbà. 
⋅ El nucli urbà no disposa de cobertura d’estació de ferrocarril. La parada més propera es troba 

a la població de Benifaió (línia C-2). 
⋅ Els polígons industrials no disposen de cobertura, amb la excepció de la factoria Ford que 

disposa d’una parada en el seu accés principal. 
- Es disposen de serveis especials de bus: 

⋅ Autobús de connexió amb la factoria Ford des de diferents destinacions. 
⋅ Autobús de connexió entre el nucli urbà i l’institut. 

- El municipi d’Almussafes no compta amb una parada de taxis. 
- Pel que fa a la infraestructura de les parades: 

⋅ Es detecten molt casos de parades sense informació dels horaris de pas (79% dels casos) ni 
altra informació rellevant (línies que realitzen parada, contacte de l’operador, etc.). 

⋅ El 79% de les parades presenten deficiències d’accessibilitat. 
⋅ Cap parada disposa de pantalles dinàmiques per mostrar informació en temps real. 
⋅ L’estat general de la parada només es valora positivament en el 44% dels casos. 

 
 



 

 

 

 

13.4. SÍNTESI DE LA MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT 

L’estat general de la mobilitat amb transport privat motoritzat a Almussafes ve definit per les següents 
característiques: 

- Bona estructuració de la xarxa viària del municipi, mitjançant diferents rondes perimetrals i espines 
vertebradores nord-sud que creuen el nucli urbà.   

- Elevat percentatge d’ús del vehicle motoritzat (87%) en els desplaçaments de connexió. 
- En general, el volum de trànsit no presenta grans variacions al llarg del dia. En mitjana, les hores punta 

concentren el 7% del trànsit i en les hores vall es troba al voltant del 5%. Es detecta un fort pic de 
trànsit al migdia, corresponent amb el canvi de torns dels horaris del polígon industrial. 

- Pel que fa al grau de saturació de la xarxa viària, aquest és molt baix doncs pràcticament totes les vies 
es troben per sota del 50% de la seua capacitat. 

- La via més carregada es l’eix de la ronda Antoni Ludenya – Monestir de la Valldigna amb 10.000-12.000 
veh./dia, seguida de la ronda Síndic Antonio Albuixech (CV-42) amb 7.000-8.000 veh./dia. L’eix del c/ 
Major ja es trobaria més per sota, amb 2.000-5.000 veh./dia. 

13.5. SÍNTESI DE L’APARCAMENT I DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

Pel que fa l’oferta de places disponibles: 

- De les diferents tipologies de places ofertades en la via pública, existeix un clar predomini de les places no 
regulades per a turismes, que suposen més del 96% de l’oferta total disponible. 

- L’oferta de places d’aparcament per a motocicletes és reduïda. 
- No existeixen en el municipi places de rotació (tipus zona blava o similar). 

Pel que fa l’ús de les places: 

- L’ocupació de les places al llarg del dia es manté estable al voltant del 70%, per tant existeixen places lliures 
disponibles. Almussafes presenta doncs un balanç d’aparcament positiu. 

- La renovació de les places és baixa (sobre el 20%), els vehicles estacionats no varien amb freqüència. 
- La durada mitjana d’un estacionament és de 3hores, que es correspon amb un ús de 2,88 vehicles/plaça. 

Pel que fa la distribució urbana de mercaderies: 

- Les places de C/D es troben repartides homogèniament per el conjunt del nucli urbà. 
- En la senyalització no es concreten els dies de la setmana en els quals s’aplica la regulació  de l’estacionament 

per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. Els senyals tampoc indiquen els temps màxims que un vehicle pot 
estacionar. 

- L’ús de les places no es troba saturat: al llarg del dia es localitzen places lliures, situant-se l’ocupació al voltant 
del 40-50%. 

- La durada mitjana d’un estacionament estàndard és inferior a una hora. 
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13.6. SÍNTESI DE LES EXTERNALITATS DEL SISTEMA DE MOBILITAT 

Respecte la seguretat viària: 

- En el nom 
- bre d’accidents amb víctimes, no s’observa un tendència a la baixa, amb un estancament al voltant dels 60 

accidents/any. 
- Els principals trams de concentració d’accidents es localitzen al polígon industrial. 
- En el nucli urbà, les vies que han registrat més accidentalitat en els últims anys són av. Paral·lel i les rondes 

(Historiador Lluís Duart d’Alabarta, Síndic Antoni Albuixech, Monestir de la Valldigna). 

De l’avaluació de contaminants atmosfèrics s’observa que: 

- La concentració d’òxids de nitrogen es troba per sota dels valors límit que marca la llei. 
- La concentració de partícules en suspensió és inferior als  valors límit que marca la llei. 
- Almussafes es troba en una zona que compleix amb els objectius de qualitat ambiental.  

Pel que fa la contaminació acústica, es destaquen els següents aspectes: 

- Almussafes no disposa d’un mapa de soroll que permeta determinar el nivell de soroll en els diferents trams de 
vial del municipi. 

- L’estratègic de soroll de la CV-42 indica que en el pas de la CV-42 pel nucli urbà d’Almussafes produeix una 
afectació a la ciutadania i exposa la població a nivells de soroll per sobre del llindar màxim. 

- No existeixen informes actualitzats sobre l’afecció de la CV-42 a la població ja que els únics disponibles són els 
que realitzen els càlculs amb dades de trànsit de l’any 2007. 

13.7. DIAGNOSI INTEGRADA I MARC D’ACTUACIÓ 

Als apartats precedents s’han ressaltat totes les carències, les situacions conflictives i els punts febles o crítics 
a les diferents àrees d’estudi, així com les fortaleses presents.  També s’han inclòs les aportacions de la ciutadania 
recollides mitjançant els mecanismes de consulta i participació habilitats, on estan representats tècnics 
municipals, polítics, col·lectius i associacions i persones a títol personal implicades.  

A partir dels diferents ítems analitzats es presenta a continuació una diagnosi integrada que aporte una visió 
conjunta de la problemàtica detectada, la qual pot servir de marc d’actuació municipal en el moment de 
prioritzar la posada en marxa de les accions.  

Mobilitat a peu 

A Almussafes es donen factors que poden fer que la mobilitat a peu siga més fàcil i estesa: la compacitat del 
nucli, la proximitat dels espais de destinació, tenen camins cap els polígons ben condicionats i amb zones de 
descans, nombroses zones verdes, oferta de rutes saludables, rutes escolars senyalitzades, etc. A aquests factors 
se suma la demanda de caminar per part de la població i un costum espontani d’ús més lliure del carrer. En canvi, 



 

 

 

 

a la ciutadania encara li costa renunciar a alguns desplaçaments amb cotxe i a aparcar a prop del lloc de 
destinació. 

Destaca la falta de continuïtat i accessibilitat en els itineraris de vianants, s’interrompen perquè no hi ha passos 
de vianants, o perquè no són accessibles, per obstacles o encreuaments perillosos. Però es disposa d’un Pla 
d’Accessibilitat bastant recent, i que contempla les actuacions necessàries per a adaptar l’espai públic 
d’Almussafes a la normativa vigent en aquesta matèria.  

La localització de l’institut fora del nucli urbà genera problema de mobilitat de l’alumnat. Malgrat que es troba a 
una distància que es podria fer caminant, hi ha percepció d’inseguretat i de que l’institut es troba lluny perquè 
cal travessar una zona que no està habitada. 

Donats els factors que afavoreixen la mobilitat a peu al municipi, cal que les propostes del Pla de Mobilitat 
s’enfoquen a aconseguir un municipi accessible per a  la ciutadania i a que anar a peu siga el mode de transport 
més utilitzat, assolint un repartiment modal superior al 50%, (en detriment de l’ús del vehicle privat motoritzat). 

Mobilitat amb bicicleta 

Almussafes és un municipi amb factors que farien fàcil una mobilitat amb bicicleta per als desplaçaments 
quotidians: topografia plana, distàncies curtes dins del nucli urbà i distàncies molt adequades per a anar amb 
bici cap als municipis veïns, especialment Benifaió, rutes ciclistes cap als polígons, a zones esportives, a institut, 
etc. 

Actualment, manca infraestructura ciclista adequada per a permetre desplaçaments amb llibertat i amb 
seguretat (vies ciclistes, carrils segregats en les rondes), no té senyalització adequada i tampoc té una dotació 
suficient i adequada de punts d’aparcament, falten connexions amb bici condicionades i segures cap a zona rural 
i cap a l’estació de tren de Benifaió. 

La bicicleta, malgrat que està present de forma minoritària a Almussafes com a mode de transport de proximitat, 
ha de consolidar-se com a mode de transport urbà quotidià donades les característiques del municipi. Per això, 
les propostes del pla han de permetre augmentar la seua presència en el repartiment modal. 

Mobilitat amb transport públic 

Almussafes reclama una millor connexió amb altres línies de transport de municipis propers, especialment 
interessa la connexió amb l’estació de rodalies de Benifaió, també manca una millor comunicació als centres 
sanitaris i el condicionament de les parades. 

L’ajuntament supleix la mancança de transport escolar cap a l’IES amb un transport municipal, i la falta de 
comunicació amb l’hospital amb taxi subvencionat. Aquestes mancances competirien a una administració 
superior i no haurien de deduir-se  del pressupost municipal. 

Actualment, el transport públic té un percentatge poc rellevant en el total dels desplaçaments diaris. Les 
actuacions del pla haurien d’augmentar la seua demanda i aconseguir una major de quota de participació del 
transport púbic en els desplaçaments. 
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Mobilitat amb vehicle privat 

Als carrers del municipi hi ha un excés de presència de vehicles, sobretot estacionats, perquè gran part de la 
població disposa de cotxe o moto i l’utilitza diàriament. El cotxe s’utilitza per a trajectes curts i no es fa un ús 
racional. 

Serà necessari un treball pedagògic i de sensibilització per tal de dissuadir de l’ús tant estés del vehicle i 
promoure modes de desplaçament actius i sostenibles, al menys dins del poble. També proposar una jerarquia 
viària que permeta una millor ordenació i connexió amb la xarxa viària externa  i al mateix temps un ús social 
dels carrers. 

Aparcament i distribució de mercaderies 

L’existència de solars habilitats per a aparcament proporciona suficients places d’aparcament a curt termini, 
però és una solució temporal que s’acabarà quan s’edifiquen eixos solars. Caldrà tenir en compte que si el nucli 
urbà es destina a vianants i no es permet l’aparcament, caldrà reubicar les places en altres llocs del nucli urbà..  

Per a una adequada distribució de mercaderies caldrà incrementar el nombre d’espais reservats a la càrrega i 
descàrrega, i regular l’horari, sobretot al centre del poble. 

Externalitats del sistema de mobilitat 

Almussafes no presenta problemes de contaminació, té una bona qualitat ambiental,  baix nombre de vehicles 
pesants, trànsit moderat dins del nucli urbà, i una flota de vehicles prou nova. A més,  el municipi compta amb 
diversos punts de recàrrega elèctrica. No obstant, una gran part de consum energètic i emissió de CO2 ve del 
transport privat motoritzat, i per tant, les estratègies han de seguir sent la reducció del seu ús. 

Es detecten problemes relacionats amb la contaminació acústica a la ronda est (CV-42) i a la CV-520, sent el 
principal focus de la contaminació acústica és el trànsit motoritzat. 

Respecte a la seguretat viària, s’han detectat diversos punts perillosos en a la ronda nord, en l’encreuament cap 
els equipaments que queden fora del nucli urbà. 



 

 

 

 

14. ÀMBITS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

14.1. ÀMBITS 

Els àmbits de mobilitat en que s’organitza el pla d’accions són els següents: 

MQ- ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ  

MV- MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ  

MI- MOBILITAT INTERURBANA  

MP- MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS  

CT- CONNEXIÓ AMB L’ENTORN RURAL I NATURAL  

PU- ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES  

SS- SEGURETAT I SALUT DE LA CIUTADANIA  

14.2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Dins de cada àmbit d’estudi les accions s’organitzen segons línies estratègiques. Les línies estratègiques 
plantejades són les següents: 

MQ1- CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA 

MQ2- CREAR UN ÀREA EXCLUSIVA DE VIANANTS  

MQ3- CREAR ÀREES AMBIENTALS 

MQ4- IMPULSAR L’ENTORN COMERCIAL 

MQ5- MILLORAR L’ENTORN DELS EQUIPAMENTS QUOTIDIANS 

MQ6- HUMANITZAR LES RONDES  

MQ7- MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

MQ8- FOMENTAR LA MOBILITAT QUOTIDIANA AMB BICICLETA 

MV1- MILLORAR EL DISSENY DE LA XARXA VIÀRIA 

MV2- REDUIR EL TRÀNSIT AMB VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT  
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MV3- ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A L’APARCAMENT 

MV4- MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

MI1- MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB BENIFAIÓ 

MI2- MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB ALTRES DE MUNICIPIS 

MI3- MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE TRANSPORT PÚBLIC AL MUNICIPI 

MI4- MILLORAR LA COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS DE MOBILITAT DEL MUNICIPI 

MP1- FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS CAP ELS POLÍGONS INDUSTRIALS 

MP2- REDUIR EL TRÀNSIT AMB VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT EN ELS POLÍGONS 

CT1- AFAVORIR LA MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA EN ELS CAMINS HISTÒRICS 

PU1- CREAR I REVISAR ORDENANCES  

PU2- FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA 

PU3- IMPLICAR LA CIUTADANIA EN LES POLÍTIQUES SOBRE MOBILITAT 

PU4- SENSIBILITZAR SOBRE HÀBITS DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

SS1- GARANTIR UNA BONA QUALITAT AMBIENTAL 

SS2- INCREMENTAR LA SEGURETAT VIÀRIA 

 



 

 

 

 

15. ACCIONS 

A continuació, es presenta una tabla resum que relaciona els diferents àmbits, línies estratègiques i accions. 

 

ÀMBITS  LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACCIONS 

MQ ESPAI PÚBLIC I 
MOBILITAT 
QUOTIDIANA AL 
NUCLI URBÀ 

MQ1 CREAR LA XARXA D’ITINERARIS 
DE MOBILITAT QUOTIDIANA 

MQ1.1 Definició de la xarxa de 
mobilitat quotidiana 

  MQ1.2 Construcció de la xarxa de 
mobilitat quotidiana 

  MQ2 CREAR UN ÀREA EXCLUSIVA DE 
VIANANTS 

MQ2.1 Solucions d’urbanisme tàctic a 
l’àrea exclusiva de vianants 

  MQ2.2 Reurbanització dels carrers de 
l’àrea exclusiva de vianants 

  MQ3 CREAR ÀREES AMBIENTALS MQ3.1 Reurbanització dels carrers a les 
àrees ambientals 

  MQ4 IMPULSAR L’ENTORN COMERCIAL MQ4.1 Foment del comerç local 

  MQ5 MILLORAR L’ENTORN DELS 
EQUIPAMENTS QUOTIDIANS 

MQ5.1 Adequació de l’entorn dels 
equipaments quotidians i 
serveis públics 

  MQ6 HUMANITZAR LES RONDES MQ6.1 Permeabilització de la Ronda 
Antonio Ludenya 

MQ6.2 Millora ambiental de les rondes 
Síndic Antoni Albuixech i 
Historiador Lluís Alabarta 

  MQ7 MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA 

MQ7.1 Creació de carrils ciclistes 
segregats  a les rondes del nucli 
urbà 

MQ7.2 Dotació d’aparcaments de 
bicicletes al nucli urbà 

  MQ8 FOMENTAR LA MOBILITAT 
QUOTIDIANA AMB BICICLETA 

MQ8.1 Campanyes de promoció de l’ús 
de la bicicleta 
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MQ8.2 Organització de cursos de 
conducció per a aprendre a anar 
amb bicicleta i per a conducció 
segura i responsable 

MQ8.3 Incorporació dels conceptes 
sobre mobilitat sostenible en el 
programa escolar 

MV MOBILITAT AMB 
VEHICLE PRIVAT I 
APARCAMENT AL 
NUCLI URBÀ 

MV1 MILLORAR EL DISSENY DE LA 
XARXA VIÀRIA 

MV1.1 Establir una nova jerarquització 
viària 

MV1.2 Establir canvis de sentits de 
circulació 

MV1.3 Modificació de la secció de 
calçada destinada a circulació 

  MV2 REDUIR EL TRÀNSIT AMB 
VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT 

MV2.1 Execució de la ronda nord i els 
enllaços de rodones previstos en 
el Pla General 

MV2.2 Creació de zones pacificades de 
trànsit 

  MV3 ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE 
PER A APARCAMENT 

MV3.1 Redistribució de places 
d’aparcament en la via pública 

MV3.2 Establir senyalització de guiatge 
d’aparcaments fora de la 
calçada 

MV3.3 Garantir en els futurs 
desenvolupaments residencials 
una reserva mínima d’espai 
destinada a l’aparcament fora 
de la via pública 

MV3.4 Revisió de les places PMR  i 
adaptació a normativa 
d’accessibilitat 



 

 

 

 

MV3.5 Creació de noves places 
d’estacionament per a vehicles 
elèctrics 

  MV4 MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ 
URBANA DE MERCADERIES 

MV4.1 Unificar la senyalització de C/D 

MV4.2 Minimitzar els estacionaments 
indeguts 

MV4.3 Promoció d’alternatives de 
vehicles sostenibles per a 
distribució urbana de 
mercaderies 

MI MOBILITAT 
INTERURBANA 

MI1 MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB 
BENIFAIÓ 

MI1.1 Adequació del carrer Salvador 
Botella 

MI1.2 Elaboració i impuls del projecte 
d’itinerari ciclista a l’estació de 
rodalies de Benifaió 

MI1.3 Establir connexió d’autobús a la 
demanda amb l’estació de 
ferrocarril de Benifaió (línia C-2) 

  MI2 MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB 
ALTRES DE MUNICIPIS 

MI2.1 Assolir les millores previstes en 
el transport públic de connexió 

MI2.2 Establir connexió d’autobús amb 
l’estació de Ferrocarril de 
Sollana (línia C-1) 

MI2.3 Incrementar l’oferta actual de 
les connexions d’autobús 
interurbà. 

  MI3 MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA 
URBANA DE TRANSPORT PÚBLIC 
AL MUNICIPI 

MI3.1 Garantir que totes les parades 
sigan accessibles per a PMR i per 
a diferents capacitats 
cognitives 

MI3.2 Adequació de les parades de 
l’autobús 
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MI3.3 Establir una parada de taxis al 
municipi 

  MI4 MILLORAR LA COMUNICACIÓ DE 
LA INFORMACIÓ SOBRE ELS 
SERVEIS DE MOBILITAT DEL 
MUNICIPI 

MI4.1 Programa de comunicació dels 
serveis de mobilitat del municipi 

MI4.2 Garantir la informació en les 
parades d’autobús 

MI4.3 Incorporar d’informació 
dinàmica a temps real 

MP MOBILITAT ALS 
POLÍGONS 
INDUSTRIALS 

MP1 FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS 
NO MOTORITZATS CAP ELS 
POLÍGONS INDUSTRIALS 

 

MP1.1 Elaboració d’un Pla de mobilitat 
al treball als polígons Juan 
Carlos I i Nord 

MP1.2 Ampliació de la xarxa ciclista 
dins del polígon Juan Carlos I 

MP1.3 Adequació dels carrers de 
connexió amb el polígon 
industrial Juan Carlos I 

MP1.4 Aplicació d’incentius als 
treballadors/es per a 
promocionar la mobilitat no 
motoritzada 

  MP2 REDUIR EL TRÀNSIT AMB 
VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT EN 
ELS POLÍGONS 

 

MP2.1 Establiment d’un sistema 
municipal de cotxe compartit 

MP2.2 Impulsar la creació d’un estació 
de la línia C-2 al polígon 
industrial Juan Carlos I 

CT CONNEXIÓ AMB 
L’ENTORN RURAL 
I NATURAL 

CT1 AFAVORIR LA MOBILITAT A PEU I 
EN BICICLETA EN ELS CAMINS 
HISTÒRICS 

CT1.1 Adequació dels camins històrics 

PU ORGANITZACIÓ DE 
LA MOBILITAT I 

PU1 CREAR I REVISAR ORDENANCES  PU1.1 Creació d’una nova Ordenança 
de mobilitat i trànsit 



 

 

 

 

POLÍTIQUES 
URBANES  PU1.2 Revisió de l’Ordenança fiscal 

reguladora de la taxa per 
ocupació del domini públic local 

  PU2 FOMENT DE LA MOBILITAT 
ELÈCTRICA 

 

PU2.1 Ampliació de la flota de 
bicicletes i vehicles elèctrics de 
l’Ajuntament 

  PU3 IMPLICAR LA CIUTADANIA EN 
LES POLÍTIQUES SOBRE 
MOBILITAT 

 

PU3.1 Creació de la Mesa de mobilitat 
o Grup de seguiment del Pla de 
Mobilitat d’Almussafes 

  PU4 SENSIBILITZAR SOBRE HÀBITS 
DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

 

PU4.1 Campanyes de promoció de la 
mobilitat sostenible 

SS SEGURETAT I 
SALUT DE LA 
CIUTADANIA 

SS1 GARANTIR UNA BONA QUALITAT 
AMBIENTAL 

 

SS1.1 Actualització dels informes 
d’afectació acústica de la CV-42 

SS1.2 Realització de mesuraments 
acústics 

  SS2 INCREMENTAR LA SEGURETAT 
VIÀRIA 

 

SS2.1 Realitzar un control periòdic de 
la velocitat 

 

Les accions s’organitzen en fitxes que inclouen els objectius que atenen, els efectes esperats, els agents 
implicats, la relació amb altres accions, el cost aproximat, la prioritat, el termini d’execució i els indicadors de 
seguiment. Els valors dels indicadors, actual i objectiu, es recullen a l’apartat 17.1 INDICADORS. 
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15.1. ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ (MQ) 

 Crear la xarxa de mobilitat quotidiana (MQ1) 

La xarxa de mobilitat quotidiana és una xarxa d’itineraris que tracta d’acollir els principals desplaçaments 
quotidians, tant per anar a la feina, estudiar, comprar, anar al metge, acompanyar a infants. En aquests itineraris 
es prioritza la mobilitat a peu, tot i que aquesta circule en convivència amb altres modes, i han de ser segurs, 
confortables, inclusius i saludables. 

Aquesta xarxa connecta els principals espais d’ús quotidià: equipaments, serveis, espais comercials, espais verds, 
parcs i places, rutes comercials, etc. i també els carrers més utilitzats, més agradables i amb més vitalitat.  

 

Fig. 15.1: Xarxa quotidiana. Font: Ciudad próxima: Urbanismo y género de la arquitecta Zaida Muxí 
  



 

 

 

 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ1 CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA 

ACCIÓ  MQ1.1 DEFINICIÓ DE LA XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA 
DESCRIPC 
IÓ 

Es proposa l’elaboració d’un projecte executiu que definisca les característiques que 
han de complir els carrers que conformen la xarxa de mobilitat quotidiana. En la 
redacció del projecte ha de participar activament la ciutadania (co-creació), 
especialment els col·lectius  més vulnerables com els infants, la gent gran, les dones, 
les persones amb mobilitat reduïda, entre altres.  
 
Cal que es determine una jerarquia de la xarxa, identificant els itineraris més 
importants i els secundaris. Les intervencions es prioritzaran d’acord a aquesta 
jerarquia i de manera consensuada amb la ciutadania. Es donarà preferència a les 
actuacions en interseccions amb altres vials de trànsit rodat ja que són els punts 
més vulnerables en relació a la seguretat vial i a l’accessibilitat. 
 
Els itineraris de la xarxa han de garantir un ús en continuïtat i sense interrupcions, 
lliure de barreres urbanístiques i amb bones condicions de seguretat sobretot als 
encreuaments amb altres vials.  Han d’estar 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.  L’aparcament, podrà coexistir, quan quede espai 
disponible després d’ampliar voreres i col·locar arbrat.  
 
El projecte també definirà la senyalització de la xarxa 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. 
 
A partir d’un primer diagnòstic col·lectiu s’ha identificat que els carrers que més 
s’utilitzen són Ausiàs March, Literat Azorín avinguda Paral·lel, Llauradors al voltant 
del Parc Central, els carrers comercials Sant Roc i Santa Ana, i també els carrers 
Ponent, Plantades, Hospital, del Castell, Major, Espioca, Passeig del Parc, Ramón y 
Cajal, Sant Josep i el Cano. Veure plànol 10.1, XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA 
PROPOSADA.  
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Proposta de xarxa de mobilitat quotidiana. 
 

Un dels itineraris principals identificat en la diagnosi és el que discorre pels carrers 
Ausiàs March, Literat Azorín, Santa Ana, Plantades, Hospital, Plaça del Mercat, i carrer 
Pontet.  

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
3. Tractar amb igual importància els desplaçaments de treball i aquells necessaris 
per al manteniment de la vida. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’accessibilitat del nucli urbà i afavorir el canvi modal. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MI1.1 Adequació del carrer Salvador Botella 
MQ6.1 Permeabilització de la Ronda Antonio Ludenya 

COST APROXIMAT Elaboració d’un projecte executiu participat: 20.000 euros 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021-2022) 



 

 

 

 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració del projecte (si/no) 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

 
ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ1 CREAR LA XARXA D’ITINERARIS DE MOBILITAT QUOTIDIANA 

ACCIÓ  MQ1.2 CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA 
DESCRIPCIÓ La construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana consistirà en consolidar la 

intervenció de manera permanent a través d'obres d’urbanització. Les obres 
d’urbanització inclouran la renovació de les xarxes de serveis que requerisquen 
adaptar-se a noves exigències. 
 
Les intervencions es prioritzaran d’acord a la jerarquia establida en el pla i de manera 
consensuada amb la ciutadania. Es donarà preferència a les actuacions en 
interseccions amb altres vials de trànsit rodat ja que són els punts més vulnerables 
en relació a la seguretat vial i a l’accessibilitat.  
 

  
 

Proposta de xarxa de mobilitat quotidiana. 
OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 

socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
3. Tractar amb igual importància els desplaçaments de treball i aquells necessaris 
per al manteniment de la vida. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 



 

 

 

 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’accessibilitat del nucli urbà i afavorir el canvi modal. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.1 Definició de la xarxa de mobilitat quotidiana 
PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’execució obres: 4.200.000 euros 
        . Xarxa principal (5.653,79 ml): 2.700.000 euros 
        . Xarxa secundaria (3.008,95 ml): 1.500.000 euros 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà (2023-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació longitud de la xarxa de mobilitat quotidiana millorada i la longitud de la xarxa 
de mobilitat quotidiana total. 
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DOCUMENT: MEMÒRIA 

 Crear un àrea exclusiva de vianants (MQ2) 
 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ2 CREAR UN ÀREA EXCLUSIVA DE VIANANTS 

ACCIÓ  MQ2.1 SOLUCIONS D’URBANISME TÀCTIC A L’ÀREA EXCLUSIVA DE VIANANTS 
DESCRIPCIÓ La mobilitat a peu ha estat un tema important de debat a les sessions de participació. 

Les persones participants han valorat positivament crear carrers exclusius per a 
vianants i canviar la secció dels carrers a plataforma única. A les sessions es va parlar 
de convertir els carrers al voltant del Parc Central: carrers Ausiàs March, Literat 
Azorín, del Llauradors i avinguda del Paral·lel en espai exclusiu per a vianants i 
ciclistes.  
El consens al Grup de treball no va ser total, hi havia reticències amb l’eliminació 
d’aparcament i la prohibició de circular vehicles motoritzats. També els tècnics 
municipals veien problemes en crear plataforma única ja que algunes plantes baixes 
del nucli urbà s’inunden. 
L’acció proposa crear un àrea exclusiva de vianants utilitzant solucions d’urbanisme 
tàctic. La provisionalitat d’aquestes solucions permet que la ciutadania experimente 
modificacions en l’espai públic i puga assajar diferents usos. 
L’àrea definida inclou el casc antic i la zona central del municipi, i està delimitada 
pels carrers Ausiàs March, Sant Vicent, Castell, Major, Llauradors, Ramón i Cajal i 
Mestre Serrano. Veure plànol 10.2 ÀREA EXCLUSIVA PER A VIANANTS. Els límits 
d’aquesta àrea han d’estar consensuats amb la ciutadania.  
 

  
 

Proposta àrea exclusiva de vianants. 



 

 

 

 

En aquesta àrea només podrien accedir els vehicles de distribució de mercaderies, 
vehicles d’emergència i de residents. Es mantindrien excepcionalment, les places de 
PMR que no siga possible reubicar en carrers adjacents pròxims i les places de 
càrrega i descàrrega. 

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
3. Tractar amb igual importància els desplaçaments de treball i aquells necessaris 
per al manteniment de la vida. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’accessibilitat i la qualitat de l’espai públic. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.1 Definició de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ4.1 Foment del comer local 
PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT Accions d’urbanisme tàctic: 10.000 euros 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021-2022) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre d’accions d’urbanisme tàctic. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ2 CREAR UN ÀREA EXCLUSIVA DE VIANANTS 

ACCIÓ  MQ2.2 REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE L’ÀREA EXCLUSIVA DE VIANANTS 
DESCRIPCIÓ Una vegada s’han assajat les modificacions proposades i s’ha arribat a un consens 

amb la ciutadania sobre les solucions a prioritzar es passarà a la segona fase 
d’execució, la qual consistirà en consolidar la intervenció de manera permanent a 
través d'obres d’urbanització. 
 
Es proposa prioritzar convertir en plataforma única els carrers del nucli antic. Molts 
d’aquests carrers tenen una amplària de menys de 7 metres com Santa Ana i Sant 
Roc. En els carrers de major amplada com Ausiàs March s’ha d’incorporar arbrat, 
mobiliari urbà, aparca-bicis, etc. 
 

  
 

Proposta àrea exclusiva de vianants. 

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
3. Tractar amb igual importància els desplaçaments de treball i aquells necessaris 
per al manteniment de la vida. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’accessibilitat i la qualitat de l’espai públic. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 



 

 

 

 

Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.1 Definició de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ4.1 Foment del comerç local 
PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’execució obres (superfície 6408 m2): 560.000 euros 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2023-2024) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació superfície exclusiva per a vianants executada i la superfície total que proposa 
l’acció. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

 Crear àrees ambientals (MQ3) 
 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ3 CREAR ÀREES AMBIENTALS 

ACCIÓ  MQ3.1 REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE LES ÀREES AMBIENTALS 
DESCRIPCIÓ El concepte d’àrea ambiental va ser desenvolupat per Colin Buchanan al seu informe 

‘Traffic in Towns’ de l’any 1963. La idea és establir una nova jerarquia viària per tal de 
reduir l’accessibilitat del vehicle privat en els carrers de les zones delimitades.  
 
L’accessibilitat del vehicle privat és redueix instaurant sentits únics de circulació, 
creant carrers sense eixida, girs obligatoris, etc. D’aquesta manera s’evita el trànsit 
de pas,  es redueix l’impacte ambiental i s’augmenta la seguretat viària. Una vegada 
reduït el trànsit de vehicles motoritzats es possible canviar la secció dels carrers i 
recuperar espai públic per a la ciutadania. El carrers recuperen així el caràcter 
d’espai de trobada i de convivència social, a més de millorar la qualitat de vida del 
veïnat. I els vianants i ciclistes poden compartir la calçada amb la resta de modes 
motoritzats. 
 
Es proposen els següents criteris de disseny:  
⋅ El carril de circulació de vehicles motoritzats no ha de ser major de 3-3,20 metres 

en carrers sense aparcament o amb banda d’aparcament en línia. 
⋅ L’aparcament podrà coexistir, si queda espai després d’haver ampliat la vorera i 

que aquesta siga accessible i d’haver reduït l’ample del carril. L’espai destinat a 
aparcament serà en línia. 

⋅ Sempre que siga possible es dotarà d’arbrat el carrer, per a aconseguir major 
confort ambiental i qualitat estètica. La col·locació d’arbrat es pot donar en 
voreres que tinguen al menys 3 metres d’ample.  

⋅ Els carrers de menys de 7 metres hauran de ser de plataforma única. 
⋅ En tot cas, el carrers de menys de 8 metres no han de disposar de banda 

d’aparcament. 
⋅ S’equiparan els carrers amb mobiliari que done suport als vianants amb àrees de 

descans cada 100 metres. 
 
Els carrers que pertanyen a la xarxa de mobilitat quotidiana hauran de tindre les 
característiques definides en l’acció MQ1.1.  
 
En tot cas es compliran les condicions establides a la normativa vigent 
d’accessibilitat: l’Ordre VIV-561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a 
l’accés i utilització dels espai públics urbanitzats i el Decret 65/2019, de 26 d’abril, 
del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics. 
 



 

 

 

 

 
Les obres d’urbanització inclouran la renovació de les xarxes de serveis que 
requerisquen adaptar-se a noves exigències. Les intervencions es consensuaran amb 
la ciutadania i l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament. 
 

  
 

Proposta àrees ambientals. 
OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 

socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
3. Tractar amb igual importància els desplaçaments de treball i aquells necessaris 
per al manteniment de la vida. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’espai públic i la qualitat de vida del veïnat. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.1 Definició de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ4.1 Foment del comerç local 
PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’execució obres: 2.500.000 euros* 
 
* inclou l’execució de l’acció MV2.2 Creació de zones pacificades de trànsit 

PRIORITAT Baixa 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

PROGRAMACIÓ Llarg termini (2027-2030) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nivell soroll vies del nucli urbà. 

 
  



 

 

 

 

 Impulsar l’entorn comercial (MQ4) 
 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ4 IMPULSAR L’ENTORN COMERCIAL 

ACCIÓ  MQ4.1 FOMENT DEL COMERÇ LOCAL 
DESCRIPCIÓ En les sessions de participació es va comentar que malgrat que hi ha prou oferta 

comercial  hi ha baixa resposta ciutadana. També es va assenyalar que el mercat 
municipal s’usa poc i la gent prefereix agafar el cotxe i anar a altres llocs. 
 
Aquesta acció proposa potenciar els eixos amb comerç de proximitat del municipi i 
l’entorn del mercat municipal a través del redisseny de la secció viària dels carrers. 
En la selecció dels carrers i la definició de les actuacions ha d’implicar-se activament 
a l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes i l’Associació de Venedors del 
Mercat Municipal (AECAL). 
 
En la diagnosi col·lectiva s’han identificat els carrers Ausiàs March, Literat Azorín, 
Santa Ana, Sant Roc, avinguda del Paral·lel i plaça del Mercat. En els carrers Ausiàs 
March, Literat Azorín i Paral·lel seria adient ampliar voreres  o pacificar-los (prioritat 
per als vianants). També incorporar arbrat, mobiliari urbà, espais de càrrega i 
descàrrega, espais de recollida de residus, aparca-bicis, entre altres. Els carrers 
Santa Ana i Sant Roc tenen una amplària de menys de 6 metres i haurien de 
transformar-se en carrers de plataforma única i de prioritat per a vianants. 
 
Dignificar els entorns comercials pot comportar l’augment de negocis d’hostaleria i 
l’augment de terrasses, per tant, aquesta acció hauria de desenvolupar-se 
simultàniament amb l’ acció PU1.2 Revisió de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per ocupació del domini públic local 

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Potenciar el comerç de proximitat del municipi. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació de Cultura, Comerç i Mercat de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ2.2 Reurbanització dels carrers de l’àrea exclusiva de vianants 
PU1.2 Revisió de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del domini 
públic local 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’execució obres (superfície 3.400 m2): 290.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Mitjà termini (2025-2026) 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació superfície executada i la superfície total que proposa l’acció. 

 
  



 

 

 

 

 Millorar l’entorn dels equipaments quotidians (MQ5) 
 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ5 MILLORAR L’ENTORN DELS EQUIPAMENTS QUOTIDIANS 

ACCIÓ  MQ5.1 ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DELS EQUIPAMENTS QUOTIDIANS I SERVEIS 
PÚBLICS 

DESCRIPCIÓ 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 com el CEIP Pontet, IES 
Almussafes, Residència i Centre de Dia La Vila d'Almussafes, Llar del Jubilat, 
Poliesportiu Municipal, Pavelló Municipal, Piscina Municipal, entre altres. 
 
Es proposa l’adequació de l’entorn dels equipaments amb l’ampliació de vorera, 
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, etc. 
 
L’equip directiu del CEIP del Pontet va comentar a l’equip tècnic que redacta el PMUS 
que l’any vinent probablement s’habilitaria un nou accés a les aules de 2 anys del 
CEIP Pontet a través de la Ronda Historiador Lluis Duart Alabarta. Cal fer seguiment 
i adequar aquest accés amb l’ampliació de la vorera per a generar un espai d’acollida, 
el trasllat de la parada d’autobús, i la dotació de bancs d’espera. 

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
3. Tractar amb igual importància els desplaçaments de treball i aquells necessaris 
per al manteniment de la vida. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’accessibilitat i la seguretat en els entorn dels equipaments. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’execució obres: 50.000 euros/equipament 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Mitjà termini (2023-2025) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Equipament amb projecte de millora realitzat. 
 

 
  



 

 

 

 

 Humanitzar les rondes (MQ6) 
 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ6 HUMANITZAR LES RONDES 

ACCIÓ  MQ6.1 PERMEABILITZACIÓ DE LA RONDA ANTONIO LUDENYA 
DESCRIPCIÓ Entre el nucli urbà i el polígon Juan Carlos I es localitzen diversos equipaments 

docents, esportius i recreatius com l’IES Almussafes, el camp de futbol,  club de 
tennis, skatepark, parc rural i circuits de karts. La ronda Antonio Ludeña presenta 
intensitats de trànsit molt elevades i actua com una barrera entre el nucli urbà i  
aquests equipaments. 
 
L’acció proposa permeablitzar aquesta ronda per tal de convertir-la en una espai 
més amable i verd on els vianants i ciclistes siguen els protagonistes. i millorar la 
seguretat vial. 
 
Es recomanable reduir l’ample dels carrils a 3-3,20 metres i crear un carril ciclista 
segregat bidireccional. També ampliar i elevar tots els passos de vianants, dissenyar-
los d’acord a la normativa vigent en matèria de accessibilitat, ampliar voreres i 
avançar l’espai d’espera del vianants sobre la calçada (orelles), incorporar espècies 
arbrat d’ombra caduques, mobiliari urbà,  aparca-bicis, etc.  

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar la connectivitat entre el nucli urbà i els equipaments docents i esportius 
ubicats al nord de la població. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ7.1 Creació de carrils ciclistes segregats  a les rondes del nucli urbà 

COST APROXIMAT Elaboració d’un projecte executiu participat: 15.000 euros 
PEM aproximat d’execució obres (superfície 7.500 m2): 600.000 euros 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2022-2023) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració del projecte (si/no) 
Relació superfície executada i la superfície total que proposa l’acció. 
Nivell soroll Ronda Antoni Ludenya. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ6 HUMANITZAR LES RONDES 

ACCIÓ  MQ6.2 MILLORA AMBIENTAL DE LES RONDES SÍNDIC ANTONI ALBUIXECH I 
HISTORIADOR LLUÍS ALABARTA 

DESCRIPCIÓ A la versió preliminar del Pla General Estructural d’Almussafes s’indica en l’annex 2 
‘Estudi de mobilitat i contaminació atmosfèrica’ que el principal focus de 
contaminació acústica al municipi és el trànsit motoritzat, i assenyala la CV-
42(denominada Ronda Síndic Antoni Albuixech al seu pas pel nucli urbà) i la CV-520 
(Ronda Historiador Lluís Alabarta), com els trams viaris on els nivells de soroll afecten 
a la ciutadania.   
 
Per tal de millorar la qualitat de vida del veïnat que resideix als blocs d’habitatges 
situats al costats d’aquestes rondes són necessaris accions per a moderar la 
velocitat de circulació. A tal efecte es proposa reduir l’ample dels carrils a 3-3,20 
metres, pavimentar la calçada amb asfalt sonorreductor. També reduir a 30km/h la 
velocitat a la que es pot circular, ampliar i elevar tots els passos de vianants, 
dissenyar-los d’acord a la normativa vigent en matèria de accessibilitat, ampliar 
voreres i avançar l’espai d’espera del vianants sobre la calçada (orelles). 
 
Es recomanable introduir espècies d’arbrat d’ombra caduques, mobiliari urbà, 
aparcament de bicis, crear un carril ciclista bidireccional segregat, etc. 
 
Les rondes hauran de ser objecte de un projecte executiu que la transforme i 
l’adeqüe. Aquest projecte s’elaborarà en coordinació amb les administracions 
competents. 

OBJECTIUS 2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 
10. Millorar la percepció de seguretat de l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar la qualitat de vida del veïnat. 

AGENTS IMPLICATS Generalitat Valenciana. 
Diputació de València. 
Alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ7.1 Creació de carrils ciclistes segregats  a les rondes del nucli urbà 

COST APROXIMAT Elaboració d’un projecte executiu participat: 25.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Mitjà termini (2024-2025) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració del projecte (si/no) 
Nombre de reunions de coordinació amb administracions competents. 



 

 

 

 

Nivell soroll a la CV-42 (Ronda Síndic Antoni Albuixech al seu pas pel nucli urbà) 
Nivell soroll a la CV-520 (Ronda Historiador Lluís Alabarta) 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

 
 Millorar la infraestructura ciclista (MQ7) 

 
ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ7 MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

ACCIÓ  MQ7.1 CREACIÓ DE CARRILS CICLISTES SEGREGATS  A LES RONDES DEL 
NUCLI URBÀ 

DESCRIPCIÓ A les sessions de participació es va valorar que a Almussafes potser no calen carrils 
bici i que poden haver solucions més senzilles relacionades amb la convivència de 
modes. En aquest sentit amb l’acció MQ1.3 Crear àrees ambientals planteja reduir 
l’espai que ocupa el vehicle privat als carrers i recuperar la convivència social i dels 
diferents modes de desplaçament. 
 
Aquest escenari canvia a les rondes que envolten el nucli urbà, on la intensitat de 
vehicles i camions és molt elevada, i no és segura la convivència amb ciclistes.  
Es proposa crear carrils ciclistes segregats bidireccionals a totes les rondes del 
municipi de manera que configurarien un anell. Aquests carril han de tindre 2,40 
metres d’amplària (1,20 metres per carril) i incorporar elements separadors amb els 
carrils de circulació de vehicles. S’ubicaran en la banda més pròxima al nucli urbà.  
 

  
 

Proposta infraestructura ciclista. 



 

 

 

 

OBJECTIUS 5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 
9. Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i el respecte 
vers l’espai públic destinat a cada mitjà de transport. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Garantir la circulació ciclista segura a les rondes del municipi. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ7.2 Dotació d’aparcaments de bicicletes al nucli urbà 
 

COST APROXIMAT Elaboració d’un projecte executiu: 10.000 euros 
PEM aproximat d’execució obres (carrils 3.800 ml): 500.000 euros 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2023-2024) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració del projecte (si/no) 
Relació carrils executats i carrils totals que proposa l’acció. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ7 MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

ACCIÓ  MQ7.2 DOTACIÓ D’APARCAMENTS DE BICICLETES AL NUCLI URBÀ 
DESCRIPCIÓ Es detecta mancança d’aparcament de bicicletes en tot el municipi. L’existència 

d’aparcament de bicicletes és important en l’entorn immediat d’equipaments 
quotidians, serveis i espais públics d’estada, places, parcs, espais verds, entorns 
comercials, etc. 
 
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 i en llocs que no reduïsquen la visibilitat en els 
encreuaments ni pas de vianants. 
 

  
 

Proposta infraestructura ciclista. 
OBJECTIUS 5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 

quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Dotar d’aparcaments de bicicletes el nucli urbà. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 



 

 

 

 

Consells sectorials. 
 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ7.1 Creació de carrils ciclistes segregats  a les rondes del nucli urbà 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’instal·lació de barra tipus U-invertida d’aparcament de bicicleta: 
4.600 euros. 

PRIORITAT Alta  
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre d’aparcaments de bicicleta. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

 Fomentar la mobilitat quotidiana amb bicicleta (MQ8) 
 
La bicicleta és un mitjà de transport saludable i eficient que, igual que la mobilitat a peu, té molts avantatges: 
ocupa poc espai, no produeix soroll ni emissions i redueix el nombre de vehicles de motor a les ciutats. És ideal 
per als desplaçaments inferiors a 8 quilòmetres i per tant pot substituir al cotxe o la moto en els desplaçaments 
quotidians. 
 
L'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a Almussafes és actualment molt reduït, segons resultats del 
qüestionari de mobilitat, a pesar que el municipi d'Almussafes és un escenari molt adequat per a aquest tipus de 
desplaçament: escassa pendent (només els carrers longitudinals de la part nord del centre urbà presenten 
pendents superiors al 2%, com els carrers Ramon y Cajal i Ausiàs March), bona climatologia, dimensió del nucli 
urbà (distància entre origen i destinació per sota de 1 km), distància entre el centre urbà d’Almussafes i el centre 
del polígon Juan Carles I és de menys de 3 km, distància entre el centre urbà i l’estació de Benifaió-Almussafes 
és de 2 km, distància entre el centre urbà i l’IES Almussafes és de vora 1,5 km.  
 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ8 FOMENTAR LA MOBILITAT QUOTIDIANA AMB BICICLETA 

ACCIÓ  MQ8.1 CAMPANYES DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA BICICLETA 
DESCRIPCIÓ Amb l’objectiu de canviar els hàbits en els desplaçaments diaris de la població es 

necessari realitzar periòdicament campanyes i esdeveniments relacionats amb la 
promoció de l’ús de la bicicleta.  
 
Es proposa la realització de campanyes per grups de població: alumnes de l’IES 
Almussafes, residents d’Almussafes que treballen al polígon Juan Carlos I, persones 
amb mobilitat reduïda, gent gran, menuts, entre altres. 

OBJECTIUS 5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 
11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Fomentar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments diaris. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Educació i Esports de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ8.2 Organització de cursos de conducció per a aprendre a anar amb bicicleta i per 
a conducció segura i responsable 
MQ8.3 Incorporació dels conceptes sobre mobilitat sostenible en el programa 
escolar. 

COST APROXIMAT Campanyes de promoció de la bicicleta: 30.000 euros* 
 



 

 

 

 

*Aquesta acció es podria integrar parcialment dins dels recursos assignats a 
comunicació de l’Ajuntament i aprofitar el mitjans municipals de difusió. 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2021-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de campanyes realitzades. 
Nombre anual de participants a les activitats que recullen les campanyes. 
Relació desplaçaments interns amb bicicleta amb els desplaçaments interns totals. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ8 FOMENTAR LA MOBILITAT QUOTIDIANA AMB BICICLETA 

ACCIÓ  MQ8.2 ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CONDUCCIÓ PER A APRENDRE A ANAR 
AMB BICICLETA I PER A CONDUCCIÓ SEGURA I RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓ Usualment la convivència de la bicicleta amb els altres mitjans de transport i usuaris 
de l’espai públic és una de les qüestions que més preocupa a la població, i  és una de 
les raons per les quals no es generalitza l’ús de la bicicleta per a desplaçaments 
quotidians. Per tant, requereix que els ciclistes potencials guanyen en confiança i en 
seguretat en sí mateixos i coneguen les normes bàsiques de circulació. 
 
Per tant es proposa organitzar cursos de circulació amb bicicleta, per exemple, a dos 
nivells: 
· Un primer curs d’iniciació per a aquelles persones que no han circulat mai amb 

bicicleta, de manera que es familiaritzen amb els diferents components mecànics 
d’aquesta, practiquen l’arrancada, l’equilibri, la frenada, etc. en un entorn tancat 
de circulació. 

· Un segon curs de nivell més avançat adreçat a aquelles persones que volen 
aprendre a circular de forma segura i responsable amb bicicleta pels carrers del 
municipi, per les vies de connexió a l’IES Almussafes i al polígon industrial Juan 
Carlos I. S’ha de posar èmfasi en qüestions referides als drets i deures com a 
ciclistes i al coneixement de la normativa de circulació que regula la circulació de 
bicicletes. 

OBJECTIUS 5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 
11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Fomentar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments diaris. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Educació i Esports de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ8.1 Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta 
MQ8.3 Incorporació dels conceptes sobre mobilitat sostenible en el programa 
escolar. 

COST APROXIMAT Cursos de circulació amb bicicleta: 15.000 euros  
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt (2021-2023) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació desplaçaments interns amb bicicleta amb els desplaçaments interns totals. 

 



 

 

 

 

 
ÀMBIT MQ ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MQ8 FOMENTAR LA MOBILITAT QUOTIDIANA AMB BICICLETA 

ACCIÓ  MQ8.3 INCORPORACIÓ DELS CONCEPTES SOBRE MOBILITAT SOSTENIBLE EN 
EL PROGRAMA ESCOLAR 

DESCRIPCIÓ 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 siguen 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). 
 
Es proposa la incorporació de material didàctic per a la implantació d’aprenentatges 
sobre mobilitat sostenible en el projecte educatiu dels centres escolars d’ 
Almussafes. 

OBJECTIUS 11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Fomentar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments diaris. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Educació i Esports de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Centres escolars del municipi. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ8.1 Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta 
MQ8.2 Organització de cursos de conducció per a aprendre a anar amb bicicleta i per 
a conducció segura i responsable 

COST APROXIMAT Sense costos associats. 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació desplaçaments interns amb bicicleta amb els desplaçaments interns totals. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

15.2. MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ  (MV) 
 Millorar el disseny de la xarxa viària (MV1) 

 
ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV1 MILLORAR EL DISSENY DE LA XARXA VIÀRIA 

ACCIÓ  MV1.1 ESTABLIR UNA NOVA JERARQUITZACIÓ VIÀRIA 
DESCRIPCIÓ En aquesta actuació es proposa establir una nova jerarquia viària per a Almussafes 

per tal de definir i concretar els vials de pas (aquells que han de concentrar la major 
part del trànsit) dels vials veïnals (aquells que només s’haurien d’emprar per tal 
d’accedir a una destinació concreta). La nova jerarquització també ha de permetre 
reduir la permeabilitat de la xarxa i ordenar la funcionalitat del viari urbà, definint 
especialment les vies de pas de les vies d’estar. 
 
La classificació de les vies seria: 
- Xarxa primària, que connecta essencialment les principals vies amb la xarxa 

d’accés. Són vies amb presència de circulació de vehicles motoritzats, que 
defineixen l’esquema general de circulació a nivell de ciutat.  

- Xarxa secundària, formada per la xarxa de vies vertebradores que faciliten la 
comunicació entre barris.  

- Xarxa veïnal, estan destinades fonamentalment al servei de les propietats 
colindants. És de menester que la circulació siga lenta i poc intensa. 

- Xarxa pacificada, on el vehicle privat presenta restriccions a la circulació (ja siguen 
totals o parcials). Els vials on la prioritat de circulació en calçada no és per al 
vianant formen part d’aquesta categoria viària. 

 
La xarxa primària i la xarxa secundaria són les vies de jerarquia superior i contenen 
les vies de pas; la xarxa veïnal i la xarxa pacificada són formades per les vies d’estar 
on s’ha de minimitzar el trànsit. El plànol 13.1 recull aquesta jerarquia viària 
proposada. 
 



 

 

 

 

 
 

Proposta de jerarquització viària. 
OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 

socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Minimitzar el trànsit motoritzat en la xarxa veïnal i la xarxa pacificada. 
 

AGENTS IMPLICATS Policia local d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MV1.2 Establir canvis de sentits de circulació 
MV2.2 Creació de zones pacificades de trànsit 
MV2.3 Creació de zones 30 

COST APROXIMAT Sense costos associats. 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2021-2024) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació desplaçaments interns amb vehicle privat amb els desplaçaments interns 
totals. 
Nivell soroll vies del nucli urbà. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV1 MILLORAR EL DISSENY DE LA XARXA VIÀRIA 

ACCIÓ  MV1.2 ESTABLIR CANVIS DE SENTITS DE CIRCULACIÓ 
DESCRIPCIÓ Per tal de poder desenvolupar correctament el funcionament de la jerarquització 

viària proposada és necessari realitzar alguns canvis de sentit en el viari actual. 
 
Es preveuen els següents canvis de sentits de circulació: 
- Per tal de poder realitzar una pacificació viària en l’entorn del Parc Central i 

mantenir l’accés per a veïns i serveis cal realitzar un canvi de sentit en els trams 
següents vials: 

⋅ C/ Cervantes, que passaria a tenir sentit d’est a oest entre c/ Major i av. 
Paral·lel. 

⋅ Pg. del Parc, que passaria a tenir sentit d’oest a est entre c/ Major i av. 
Paral·lel. 

⋅ Av. Paral·lel, entre c/ Cervantes i pg. del Parc, que passaria a tenir un 
sentit de nord a sud. 

 
- Tenint en compte que el c/ Cervantes i el pg. del Parc tenen continuïtat a l’est de 

l’eix del c/ Major (el c/ Cervantes passa a denominar-se c/ Cano; el pg. del Parc 
passa a denominar-se c/ Pinar) l’Ajuntament podria optar per actuar també en 
aquests vials entre c/ Major i Ronda Síndic Antoni Albuixech. En el cas de dur a 
terme canvis  de sentits de circulació en el c/ Cano i el c/ Pinar, des del PMUS 
s’indica: 

⋅ El c/ Cano, si es desitgés convertir-lo en un vial de sentit únic, hauria de 
tenir un sentit de circulació d’est a oest, per tal de garantir l’entrada al 
c/ Cervantes des de la Ronda Síndic Antoni Albuixech. 

⋅ El c/ Pinar, si es desitgés convertir-lo en un vial de sentit, a priori podria 
presentar qualsevol del dos sentits: si es convertís en un vial de sentit 
oest a est (com a continuació del sentit del pg. del Parc), actuaria com 
vial de sortida cap a la Ronda Síndic Antoni Albuixech, i des d’allà cap al 
sud. Si per contra es convertís en un vial de sentit est a oest, actuaria 
com a part del bucle de circulació amb sentit horari definit per la Ronda 
Síndic Antoni Albuixech i l’eix del c/ Major, i en aquest context, la sortida 
de vehicles de la zona es realitzaria cap al sud o el nord pel c/ Major. 

 
Els plànol del PMUS no recullen aquestes consideracions ja que es tracten de meres 
recomanacions doncs no son condicionants obligatoris per a implantar la nova 
jerarquia viària proposada pel PMUS. 

 
- Per a que el transit del c/ Llauradors dispose d’un sortida directa a al xarxa 

primària cap a l’est, garantint la seva funcionalitat com a vial de la xarxa secundaria 
es realitza un canvi de sentit en: 



 

 

 

 

⋅ C/ de la Foia, entre av. Paral·lel i c/ Major, que permetrà la definició de 
l’eix c/ Llauradors – av. Paral·lel – c/ Foia, evitant abocar el trànsit el 
barri residencial al nord del c/ de la Foia. 

 
Amb aquests canvis de sentit en petits tram de vial es defineix un bucle que permet 
la circulació en sentit antihorari a l’oest del Parc Central, a la vegada que s’estableix 
una connexió entre c/ Cervantes, av. Paral·lel i c/ Llauradors. 
 

- Es proposa un canvi de sentit en dos trams del c/ Lira Almussafense (entre c/ 
Pontet i c/ Rojosa) per a donar lloc a un doble objectiu: 

⋅ Trencar la continuïtat de l’eix, que actualment es pot recórrer tot en 
sentit est a oest, pacificant amb aquest acció el trànsit circulant. 
Aquesta pacificació també contribueix a  definir el tram nord del c/ 
Pontet com a via pacificada, al reduir el transit de pas pel pas de vianants 
de la cruïlla c/ Pontet – c/ Lira Almussafense 

⋅ Definint dos bucles circulatoris amb el c/ Pontet i el c/ Lira Almussafense. 
 

 
 Bucles generats al c/ Lira Almussafense amb c/ Pontet.  

- Conversió del c/ Romaní en un vial de sentit únic de circulació, d’est a oest. Aquesta 
acció permet reduir l’espai de la calçada i millorar les característiques de la via a 
favor de la mobilitat a peu, en un entorn on es localitza l’equipament de residència 
i centre de dia de la Vila d’Almussafes.  

 
- En el tram nord del c/ València, entre c/ Molinet i la rotonda de la CV-42 d’entrada 

a la població pararia ser de sentit pujada, nord a sud, de manera que actuaria com 
a vial de sortida de la població. L’objectiu d’aquesta modificació és abocar la 
mobilitat d’entrada a través de la ronda est, per l’av. Síndic Antonio Albuixech (CV-
42), reduint el transit per l’eix c/ Major.  La circulació queda garantida a través dels 
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diferent bucles de circulació en sentit horari que es poden establir entre la ronda 
es i els diferents vials de la xarxa secundaria (c/ El Cano, c/ Pinar, c/ Sant 
Bertomeu). 
 

Es proposa mantenir el sentit d’entrada en el tram del c/ Valencia comprés entre la 
rotonda nord i el c/ Molinet, exclusivament per als vehicles de transport públic 
col·lectiu, servis i vehicles d’emergència. 
 

 
Modificació de la circulació al nord de l’eix del c/ Major. 

En el plànol 13.1 es recullen aquests canvis de sentit de circulació. 
 



 

 

 

 

 
 

Proposta de jerarquització viària. 
OBJECTIUS 4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 

desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Minimitzar el trànsit motoritzat en la xarxa veïnal i la xarxa pacificada. 
 

AGENTS IMPLICATS Policia local d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MV1.1 Establir una nova jerarquització viària 
 

COST APROXIMAT Actuacions relacionades amb els canvis de senyalització: 5.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021-2022) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació desplaçaments interns amb vehicle privat amb els desplaçaments interns 
totals. 
Nivell soroll vies del nucli urbà. 
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ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV1 MILLORAR EL DISSENY DE LA XARXA VIÀRIA 

ACCIÓ  MV1.3 MODIFICACIÓ DE LA SECCIÓ DE CALÇADA DESTINADA A CIRCULACIÓ 
DESCRIPCIÓ En general, caldrà modificar la secció d’espai disponible per a la circulació dels 

vehicles motoritzats en tots aquells trams de carrer on s’haja determinat com a 
necessari ampliar l’espai destinat a vianants o a altres elements de mobilitat no 
motoritzada. En qualsevol cas, la reducció de la secció de calçada sempre haurà de 
garantir una amplada mínima per a la correcta circulació dels vehicles motoritzats. 
 
D’altra banda, s’han localitat casos específics on es considera necessari la 
modificació de la configuració actual de la calçada circulatòria : 
- En el c/ Romaní, que tal com es descriu en l’acció de canvis de sentits de circulació, 

deixa de ser un vial bidireccional a ser un vial unidireccional. 
- En el c/ Benifaió que presenta un calçada amb un ample total de 6 m. destinats a 

la circulació. La secció permet el desplaçament de dos vehicles en paral·lel de 
manera que la via actua com a un carrer de dos sentits de circulació (encara que 
no presenti la línia discontinua separadora de carrils). Aquesta amplada també 
propicio l’aparició d’infraccions consistent en vehicles estacionats en doble filera. 
En aquest sentit, cal modificar la secció viària per tal que la via dispose únicament 
d’un carril per a al circulació amb una amplada no superior a 3 m. 

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’espai públic i la qualitat de vida del veïnat. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.1 Definició de la xarxa de mobilitat quotidiana 
 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’execució obres: 350.000 euros 
PRIORITAT Baixa 
PROGRAMACIÓ Llarg termini (2027-2030) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Execució projecte en carrer Romaní (si/no) 
Execució projecte en carrer Benifaió(si/no) 

 
  



 

 

 

 

 Reduir el trànsit amb vehicle privat motoritzat (MV2) 
 

ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV2 REDUIR EL TRÀNSIT AMB VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT 

ACCIÓ  MV2.1 EXECUCIÓ DE LA RONDA NORD I ELS ENLLAÇOS DE RODONES 
PREVISTOS EN EL PLA GENERAL 

DESCRIPCIÓ El document de la versió preliminar PGE d’Almussafes preveu desplaçar la 
circumval·lació septentrional que avui dia exerceix la ronda Antoni Ludenya més cap 
al nord. Un cop executada la nova ronda nord,  la ronda Antoni Ludenya podria passar 
a formar part a una xarxa de jerarquia viària inferior i es mitigaria el seu efecte 
barrera, de manera que s’aconseguiria apropar a la població els espais de les zones 
verdes i els equipaments compresos entre la Ronda Antoni Ludenya i la futura ronda 
nord.  
 
D’altra banda, el PGE proposa l’execució de noves rodones punts de la xarxa d’accés i 
la xarxa principal que milloraran la connectivitat al permetre tots els diferents 
moviments possibles de connexió en la intersecció. Destaquen: 
- A)) una nova rodona al nord de la CV-42, en el punt de connexió amb la nova ronda 

nord. 
- B)) una rodona en la cruïlla de la Ronda monestir de la Valldigna i c/ Llauradors que 

permetrà potenciar la funció col·lectora i distribuïdora del c/ Llauradors. 
- C)) una rodona en la cruïlla de la CV-42 i el tram municipal de la CV-520, a l’extrem 

sud de la població 
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Esquema viari de la versió preliminar PGE. 
OBJECTIUS 4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 

desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Reduir el trànsit motoritzat en la ronda Antoni Ludenya i reduir el seu efecte barrera. 

AGENTS IMPLICATS Generalitat Valenciana. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ6.1 Permeabilització de la ronda Antonio Ludenya 
 

COST APROXIMAT Elaboració d’un projecte: 50.000 euros 
PRIORITAT Media  
PROGRAMACIÓ Llarg termini (2027-2029) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració del projecte (si/no) 
Nombre de reunions de coordinació amb administracions competents. 

 



 

 

 

 

 
ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV2 REDUIR EL TRÀNSIT AMB VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT 

ACCIÓ  MV2.2 CREACIÓ DE ZONES PACIFICADES DE TRÀNSIT 
DESCRIPCIÓ La nova jerarquització viària comporta l’aparició de zones pacificades. Aquests són 

entorn formats per vials on la circulació del transit es troba totalment restringida 
(accés exclusiu per a vianants i bicicletes) o parcialment restringida (accés només 
permès per a veïns, serveis i/o vehicles d’emergència). 
 
En aquestes zones, la prioritat ha d’estar definida a favor del vianant , el qual podrà 
circular i ocupar la totalitat de la secció de la via pública. La velocitat de circulació 
ha d’estar reduïda, a valors de 10 o 20 km/h, que permetan la compatibilitat d’ús 
compartit de la calçada, no obstant l’èxit de la cohabitació radica en reduir al mínim 
el flux de vehicles en circulació.  
 
En les zones pacificades es recomana el disseny mitjançant plataforma i l’absència 
d’elements que provoquin un efecte segregador, ja siguen físics (elements 
d’abalisament com pilons) o perceptius (colors i tipologia de paviments diferenciats 
per a vianants i vehicles). 
 
Es de menester que les zones pacificades disposen d’una senyalització clara i 
completa per tal que els conductors realitzen un correcte ús de la via d’acord amb la 
seva definició. Es recomana l’ús dels senyals S-28 i S-29 que, d’acord amb el 
reglament general de circulació, defineixen un vial com a “carrer residencial”, que 
compleix amb les especificacions necessàries per a una zona pacificada: 
- CARRER RESIDENCIAL: zones de circulació especialment condicionades que estan 

destinades, en primer lloc, als vianants i en les quals s'apliquen les normes especials 
de circulació següents: la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 
quilòmetres per hora i els conductors han de concedir prioritat als vianants. Els 
vehicles no poden estacionar exceptuant els llocs designats per senyals o per 
marques. Els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació. Els jocs i els esports 
estan autoritzats en ella. Els vianants no han de destorbar inútilment als 
conductors de vehicles. 

 
 

Senyal S-28 (esquerra) i senyal S-29 (dreta). 
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Exemples d’altres tipologies de senyalització en zones pacificades.  
 
En el plànol 13.1 es presenten les zones pacificades proposades. 
 

 
 

Proposta de jerarquització viària. 
OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 

socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’espai públic i la qualitat de vida del veïnat. 



 

 

 

 

AGENTS IMPLICATS Policia local d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ3.1 Reurbanització dels carrers de les àrees ambientals 

COST APROXIMAT Inclòs en el PEM* de l’acció MQ3.1 Reurbanització dels carrers de les àrees ambientals 
 
*PEM  aproximat d’execució obres: 2.500.000 euros 

PRIORITAT Baixa 
PROGRAMACIÓ Llarg termini (2027-2030) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nivell soroll vies del nucli urbà. 
Emissió anual CO2. 
Emissió anual NOx. 
Emissió anual de PM10. 
Emissió anual de PM2.5. 
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 Adequar l’espai disponible per a l’aparcament (MV3) 
 

ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV3 ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT 

ACCIÓ  MV3.1 REDISTRIBUCIÓ DE PLACES D’APARCAMENT EN LA VIA PÚBLICA 
DESCRIPCIÓ Algunes mesures d’actuació dels PMUS poden arribar a comportar la pèrdua d’espai 

destinat actualment a l’aparcament en calçada del vehicle privat motoritzat: 
eixamplament de voreres, pacificació de vials mitjanant calçada de plataforma única, 
construcció de carrils bici, supressions d’aparcament en cruïlles per a millorar-ne la 
visibilitat en les cruïlles, etc. 
 
Aquesta acció és fruit d’un compromís d’utilització de l’espai viari entre els diferents 
modes de desplaçament. És necessari garantir unes condicions mínimes de 
seguretat i comoditat per als modes que fins ara presenten una infraestructura més 
penalitzada: 
- Els vianants, amb voreres estretes i no accessibles. 
- La bicicleta, amb una infraestructura incompleta pel que fa a continuïtat. 

 
Cal recordar que el mode de transport que gaudeix de més proporció d’espai públic 
dedicat al seu ús exclusiu és el transport motoritzat, que s’emporta més superfície 
de via pública que els modes no motoritzats. Per tant, turismes, motocicles i altres 
vehicles es veuran afectats per actuacions de redistribució d’aquest espai 
(disminució de places d’aparcament, pèrdua de carrils de circulació, etc.). 
 
En la mesura del possible, les actuacions d’afectació al nombre de places 
d’aparcament es poden enfocar més a disminuir places d’aparcament (per exemple 
transformant un aparcament en bateria o semibateria a aparcament en cordó) que 
no pas a suprimir la totalitat de les places. 
 
Per a la redistribució de places d’aparcament es tindrà en compte: 

- Els futurs balanços d’aparcament, fruït de l’alteració  de l’espai destinat 
actualment a l’aparcament en calçada i de les previsions futures dels parc de 
vehicles dels residents d’Almussafes. 

- Les necessitats d’aparcaments regulats (zones de rotació, àrea exclusives per a 
residents, espais de càrrega i descàrrega). 

- Contemplar la creació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en algunes 
bosses d’aparcaments o en via pública. 

- L’estudi de les implicacions a mig i a llarg termini de la desaparició de les bosses 
d’aparcament en solars del nucli urbà. 

- La creació de bosses d’aparcament definitives. 
OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 

socials de trobada i d’esplai dels carrers. 



 

 

 

 

4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
8. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació, de residents, i 
de mercaderies, de forma adient per a dinamitzar els diferents sectors de treball, 
comercial, oci  i culturals. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Optimitzar la distribució de places d’aparcament al nucli urbà. 

AGENTS IMPLICATS Policia local de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.1 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ2.2 Reurbanització dels carrers de l’àrea exclusiva de vianants 
MQ3.2 Reurbanització dels carrers a les àrees ambientals 

COST APROXIMAT Sense costos associats. 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Mitjà i llarg termini (2023-2030) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de denúncies estacionaments indeguts. 
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ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV3 ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT 

ACCIÓ  MV3.2 ESTABLIR SENYALITZACIÓ DE GUIATGE D’APARCAMENTS FORA DE LA 
CALÇADA 

DESCRIPCIÓ Per tal de potenciar l’ús de les bosses d’aparcament i minimitzat el trànsit molest de 
vehicles que cerquen estacionament pels vials del municipi, es proposa realitzar un 
estudi específic que mitjançant senyalització vertical, guie els vehicles des dels 
punts d’accés del municipi cap a les bosses d’aparcament a través de vials de xarxa 
principals o secundaria. 
 
Es considera convenient seguir els següents punts: 

- Uniformització de les senyals d’indicació. 
- Col·locació de les senyals sempre en un primer pla, en punts visibles, com una 

senyal més del codi de circulació. 
- Els itineraris hauran de ser directes i definits preferentment a través de vies de la 

xarxa primària o secundària. 
- La ubicació de les senyals al llarg del recorregut d’una via vertebradora i en totes 

les cruïlles on es bifurque una ruta que condueixi als aparcaments. 
- La senyalització en cada cartell de totes les bosses d’aparcament que es troben en 

la ruta senyalitzada. 
OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 

traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
8. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació, de residents, i 
de mercaderies, de forma adient per a dinamitzar els diferents sectors de treball, 
comercial, oci  i culturals. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Optimitzar l’ús de les bosses d’aparcament. 

AGENTS IMPLICATS Policia local de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MV3.1 Redistribució de places d’aparcament en la via pública 

COST APROXIMAT Actuacions relacionades amb senyalització: 5.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2023-2024) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Senyalització instal·lada. 

 
 
  



 

 

 

 

ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV3 ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT 

ACCIÓ  MV3.3 GARANTIR EN ELS FUTURS DESENVOLUPAMENTS RESIDENCIALS UNA 
RESERVA MÍNIMA D’ESPAI DESTINADA A L’APARCAMENT FORA DE LA 
VIA PÚBLICA 

DESCRIPCIÓ Per tal d’evitar que els vehicles dels residents puguen arribar a generar un dèficit 
d’aparcament, o fins i tot evitar que la bondat del balanç d’aparcament no estiga 
supeditat al número de places d’aparcament en la via pública, cal assegurar un mínim 
d’aparcaments fora de la calçada en el planejament dels futurs desenvolupaments 
urbanístics residencials i en els seus respectius projectes constructius. 
 
Addicionalment, tenint en compte el principi de mobilitat sostenible i a fi d’afavorir 
la mobilitat en modes sostenibles, no es considera necessari exigir un mínim de 
places d’aparcament en futurs desenvolupaments comercials, d’oci o de servies. En 
tot cas es recomana  establir un màxim de places d’aparcament per evitar l’ús 
desmesurat de vehicles i motocicletes. 

OBJECTIUS 4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 
8. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació, de residents, i 
de mercaderies, de forma adient per a dinamitzar els diferents sectors de treball, 
comercial, oci  i culturals. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Reduir l’ocupació de l’espai públic pels vehicles privats. 

AGENTS IMPLICATS Policia local de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MV3.1 Redistribució de places d’aparcament en la via pública 

COST APROXIMAT Sense costos associats 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt, mitjà i llarg termini (2021-2032) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nº m2 d’aparcament públic fora de la calçada a la via pública x 100/ Nº m2  

d’aparcament públic fora + dins de la calçada a la via pública 
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ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV3 ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT 

ACCIÓ  MV3.4 REVISIÓ DE LES PLACES PMR  I ADAPTACIÓ A NORMATIVA 
D’ACCESSIBILITAT 

DESCRIPCIÓ L’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic 
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats, presenta en el seu article 35 indicacions referents a 
places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Cal mantenir el compliment de la normativa per a seguir garantint l’oferta 
d’aparcament en calçada adaptat a per a PMR, i es proposa realitzar un inventari que 
permeta verificar el compliment de la llei per part de les places existents. 

OBJECTIUS 8. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació, de residents, i 
de mercaderies, de forma adient per a dinamitzar els diferents sectors de treball, 
comercial, oci  i culturals. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Garantir l’oferta d’aparcament en calçada per a PMR. 
 

AGENTS IMPLICATS Policia local de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MV3.1 Redistribució de places d’aparcament en la via pública 

COST APROXIMAT Sense costos associats. 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Inventari places PMR i revisió normativa (si/no). 

 
 
  



 

 

 

 

ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV3 ADEQUAR L’ESPAI DISPONIBLE PER A APARCAMENT 

ACCIÓ  MV3.5 CREACIÓ DE NOVES PLACES D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES 
ELÈCTRICS 

DESCRIPCIÓ El municipi disposa de cinc punts de càrrega elèctrica, dos en polígon i tres en el 
poble. Aquests punts de càrrega són públics i semiràpids 
 
Es proposa incrementar la dotació al nucli urbà amb un mínim de dues places més 
situades en l’aparcament del poliesportiu, junt al supermercat Consum, i un altra al 
sud del nucli urbà en la ronda Historiador Lluís Alabarta per tal de garantir una millor 
distribució arreu de la població.  
 
També al polígon industrial Juan Carlos I s’ha d’incrementar el nombre de places amb 
punt de càrrega elèctrica, amb un mínim de dues places més. 

OBJECTIUS 8. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació, de residents, i 
de mercaderies, de forma adient per a dinamitzar els diferents sectors de treball, 
comercial, oci  i culturals. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augmentar els vehicles més ecològics al municipi. 
 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MV3.1 Redistribució de places d’aparcament en la via pública 

COST APROXIMAT Implantació de 1 punt de càrrega públic: 40.000 euros 
Total: 160.000 euros. 

PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2022-2023) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
Relació de vehicles (turismes) menys contaminants en relació al total de vehicles 
(turismes). 
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DOCUMENT: MEMÒRIA 

 
 Millorar la distribució urbana de mercaderies (MV4) 

 
ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV4 MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

ACCIÓ  MV4.1 UNIFICAR LA SENYALITZACIÓ DE C/D 
DESCRIPCIÓ Per a una millor comprensió de la les característiques especials que han de regular 

la distribució urbana de mercaderies, es proposa unificar la senyalització que regula 
els horaris de la càrrega i descàrrega en el conjunt del nucli urbà. 
 
Es proposa el següent conjunt d’horaris (sense prejudici que puntualment es puguen 
adaptar a les necessitats concretes d’una ona comercial específica, com per exemple 
el mercat): 

- Opció 1: de 8:00 a 14:00. 
- Opció 2: de 8:00 a 20:00. 
- Opció 3: de 8:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00. 
-  

En especial, cal assegurar que la senyalització indique la durada màxima autoritzada 
dels estacionaments. Es recomana que aquesta durada màxima es situe entre 15 i 30 
minuts. La senyalització també ha d’especificar els dies concrets de la setmana als 
qual s’aplica: 

- Laborables, de dilluns a divendres. 
- Laborables de dilluns a dissabte. 

 
 Exemple de senyalització.  

OBJECTIUS 8. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació, de residents, i 
de mercaderies, de forma adient per a dinamitzar els diferents sectors de treball, 
comercial, oci  i culturals. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’eficiència de la distribució urbana de mercaderies. 
 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Policia local d’Almussafes. 



 

 

 

 

Associacions del municipi. 
ACCIONS 
RELACIONADES 

MV3.1 Redistribució de places d’aparcament en la via pública 

COST APROXIMAT Actuacions relacionades amb senyalització: 5.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de senyals actualitzades. 
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PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

 
ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV4 MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

ACCIÓ  MV4.2 MINIMITZAR ELS ESTACIONAMENTS INDEGUTS 
DESCRIPCIÓ Es proposa realitzar campanyes de regulació de l’aparcament per part de la policia 

local, controlant sobretot els estacionaments indeguts relacionats amb la càrrega i 
descàrrega de mercaderies. 

- Vehicles de particulars estacionats en places reservades per a la C/D. 
- Vehicles de mercaderies que excedeixen el temps màxim d’estacionament. 
- Vehicles de mercaderies estacionats en zones no permeses (especialment del 

centre urbà pacificat). 
-  

Addicionalment també caldrà controlar vehicles particulars que realitzen 
infraccions relacionades amb l’estacionament: 

- Aparcaments en doble fila, estacionaments en passos de vianants, etc. 
- Motocicletes estacionades en vorera.  
- Estacionaments en els espais reservats per al bus. 

OBJECTIUS 9. Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i el respecte 
vers l’espai públic destinat a cada mitjà de transport. 
10. Millorar la percepció de seguretat de l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar l’eficiència de la distribució urbana de mercaderies. 
Garantir l’accessibilitat i la visibilitat en els encreuaments i passos de vianants. 

AGENTS IMPLICATS Policia local d’Almussafes. 
ACCIONS 
RELACIONADES 

PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT Sense costos associats. 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2021-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de denúncies de la policia per estacionaments indeguts. 

 
 
  



 

 

 

 

 
ÀMBIT MV MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MV4 MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

ACCIÓ  MV4.3 PROMOCIÓ D’ALTERNATIVES DE VEHICLES SOSTENIBLES PER A 
DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

DESCRIPCIÓ Es proposa fomentar el repartiment de mercaderies en el nucli urbà, i especialment 
en les zones pacificades, mitjançant vehicles més ecològics i menys voluminosos, per 
tal que siguen més adients per a una convivència amb el vianant i generen menys 
impacte en la població. 
 

   
 

Exemple de vehicles: vehicle elèctric (esquerra) i bici de càrrega (dreta). 
OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 

traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar la convivència entre els diferents modes de desplaçament en zones 
pacificades. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
 

ACCIONS 
RELACIONADES 

PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT Subvenció de l’Ajuntament d’Almussafes per la compra de vehicles de baixes 
emissions dedicat al transport i la distribució urbana de mercaderies:  
1.500 euros/ajuda màxima per vehicle. 

PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Mitjà termini (2024-2025) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació de vehicles (turismes) menys contaminants en relació al total de vehicles 
(turismes) 
Emissió anual CO2. 
Emissió anual NOx. 
Emissió anual de PM10. 
Emissió anual de PM2.5. 
Nivell soroll vies del nucli urbà. 



 

 

 

 

 

 

189 

PROJECTE: PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ALMUSSAFES  
DOCUMENT: MEMÒRIA 

15.3. MOBILITAT INTERURBANA (MI) 
 

 Millorar la connexió amb Benifaió (MI1) 
 

ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI1 MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB BENIFAIÓ 

ACCIÓ  MI1.1 ADEQUACIÓ DEL CARRER SALVADOR BOTELLA 
DESCRIPCIÓ El carrer Salvador Botella discorre pel camí històric de connexió amb el municipi de 

Benifaió i forma part de la xarxa viària secundària proposada. També és el viari per 
on circula el servei de transport públic de bus interurbà, i se situa una de les parades 
d’aquest. En relació a la mobilitat a peu es detecten certs aspectes a corregir. 
 
Per tal de conferir major confort als desplaçament a peu cap a Benifaió es proposa 
l’elaboració d’una proposta de disseny del carrer Salvador Botella d’acord als 
següents criteris: reducció carrils de circulació a 3m, ampliació de les voreres i 
adequació del passos de vianants segons la normativa en matèria de mobilitat, 
eliminació de l’aparcament en línia, adequació de la parada de bus (mobiliari, 
marquesina, etc.), introducció d’arbrat d’ombra especialment en l’últim tram abans 
d’arribar a la rodona, entre altres. 
 
Caldrà impulsar que Benifaió adeque de la mateixa manera la via de connexió (carrer 
Almussafes) des de la rodona cap al seu nucli urbà. 

OBJECTIUS 4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar la connexió en els desplaçaments a peu a Benifaió. 

AGENTS IMPLICATS Alcaldia Ajuntament d’Almussafes 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Alcaldia Ajuntament de Benifaió. 
Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Benifaió. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 

COST APROXIMAT Elaboració d’una proposta de disseny participada i coordinada amb l’Ajuntament de 
Benifaió: 8.000 euros 

PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2023-2024) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració de proposta (si/no) 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI1 MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB BENIFAIÓ 

ACCIÓ  MI1.2 ELABORACIÓ I IMPULS DEL PROJECTE D’ITINERARI CICLISTA A 
L’ESTACIÓ DE RODALIES DE BENIFAIÓ 

DESCRIPCIÓ La connexió amb via ciclista amb l’estació de rodalies de Benifaió és una de les 
demandes recollides en les sessions de participació. 
 
La distància entre el centre del nucli urbà d’Almussafes i l’estació de rodalies és de 
vora 2 km, per tant, aquesta és còmodament assumible utilitzant la bicicleta com a 
mitjà de transport ordinari. En àmbit urbà es considera que la bicicleta és ideal per 
a desplaçaments inferiors als 8 km aproximadament, i segons les característiques 
topogràfiques, per la qual cosa pot substituir perfectament el cotxe o la moto en els 
desplaçaments diaris.  
 
Es proposa la redacció d’un projecte d’itinerari ciclista de connexió estudiant 
resoldre cada tram atenent a les particularitats i diversitat de circumstàncies i amb 
la necessària coordinació amb l’administració autonòmica i municipal. En el disseny 
d’aquest itinerari s’haurà de tindre en compte que siga continu, segur i confortable. 
El projecte definirà les característiques constructives dels diferents trams que 
conformaran l’itinerari pel que fa al traçat, esplanades, ferms i paviments, drenatge, 
vegetació, senyalització, enllumenat, etc.  

OBJECTIUS 5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions  
d'infraestructures, de gestió del trànsit i d'educació viària necessàries per 
promoure'n l’ús. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Assegurar la connexió ciclista amb l’estació de Benifaió. 
Millora de la coordinació i gestió de la mobilitat. 

AGENTS IMPLICATS Alcaldia Ajuntament d’Almussafes 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Alcaldia Ajuntament de Benifaió. 
Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Benifaió 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ7.1 Creació de carrils ciclistes segregats a les rondes del nucli urbà 

COST APROXIMAT Elaboració d’un projecte d’itinerari ciclista a l’estació de rodalies de Benifaió: 
coordinat amb l’Ajuntament de Benifaió: 12.000 euros 

PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2023) 
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DOCUMENT: MEMÒRIA 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de reunions amb equip tècnic i equip de govern de l’Ajuntament de Benifaió. 
Elaboració de projecte (si/no) 

 
 
 
  



 

 

 

 

 
ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI1 MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB BENIFAIÓ 

ACCIÓ  MI1.3 ESTABLIR CONNEXIÓ D’AUTOBÚS A LA DEMANDA AMB L’ESTACIÓ DE 
FERROCARRIL DE BENIFAIÓ (LÍNIA C-2) 

DESCRIPCIÓ No es disposa d’un servei de transport públic regular que connecte el nucli urbà amb 
cap estació de ferrocarril. Per aquest motiu es proposa estudiar la implantació d’un 
servei de transport públic a la demanda, una solució apta per a línies on el servei de 
bus convencional resultaria clarament deficitari. 
 
Una línia d’autobús a la demanda és servei transport públic amb un recorregut i 
horaris preestablerts on els vehicles no circulen de manera habitual: l’usuari, per tal 
de gaudir del servei, ha de sol·licitar-ne el seu ús amb antelació, comunicant a 
l’operador el trajecte a realitzar (parada origen i parada de destinació) i en quin 
horari de pas estarà a la parada.  
 
El servei pot estar cobert per una nova flota d’autobusos o establint un conveni 
entre el servei de taxi del municipi. 

OBJECTIUS 6. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del 
transport públic, per a oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i 
competitiu respecte al vehicle privat. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Definir un model de transport a la demanda que connecte el nucli urbà d’Almussafes 
amb l’estació de rodalies de Benifaió. 
Millora de la coordinació i gestió de la mobilitat. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MI2.2 Establir connexió d’autobús amb l’estació de ferrocarril de Sollana (línia c-1) 

COST APROXIMAT Estudi de viabilitat d’un transport a la demanda: 7.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració de l’estudi de viabilitat (si/no) 
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 Millorar la connexió amb altres municipis (MI2) 

 
ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI2 MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB ALTRES DE MUNICIPIS 

ACCIÓ  MI2.1 ASSOLIR LES MILLORES PREVISTES EN EL TRANSPORT PÚBLIC DE 
CONNEXIÓ 

DESCRIPCIÓ Es proposa instar a les administracions competents a realitzar les principals millores 
previstes en planejaments o projectes: 
- Projecte amb clau CV-110 de la Direcció General d’Obres públiques, Transports i 

Mobilitat de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
de la Generalitat Valenciana que proposa la creació de la “Línia 2. Almussafes – 
Sueca – Algemesí”, que a més d’aquestes poblacions donaria servei a el Romaní, 
Sollana, Riola, Polinyà de Xúquer, Albalat de la Ribera i  Benicull. Es preveu un servei 
de 5+5 expedicions en dies laborables (excepte juliol i agost). 

 
- Projecte amb clau CV-111 de la Direcció General d’Obres públiques, Transports i 

Mobilitat de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
de la Generalitat Valenciana que proposa la creació de la “Línia 7. Benifaió – 
Almussafes  – Alzina”, que a més d’aquestes poblacions donaria servei a Algemesí i 
l’Hospital de la Ribera. Es preveu un servei de 8+8 expedicions en dies laborables 
fins a Benifaió i 4+4 fins a Alzira. 

OBJECTIUS 6. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del 
transport públic, per a oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i 
competitiu respecte al vehicle privat. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Implantació del projectes CV-110 i CV-111. 
Millora de la coordinació i gestió de la mobilitat. 

AGENTS IMPLICATS Generalitat Valenciana. 
Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MI3.1 Garantir que totes les parades sigan accessibles per a PMR i per a diferents 
capacitats cognitives 
MI3.2 Adequació de les parades de l’autobús 

COST APROXIMAT Sense costos associats. 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2021-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de reunions amb administracions competents i operador de transport 
públic. 
Posada en marxa dels projectes (si/no) 

 
 



 

 

 

 

ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI2 MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB ALTRES DE MUNICIPIS 

ACCIÓ  MI2.2 ESTABLIR CONNEXIÓ D’AUTOBÚS AMB L’ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE 
SOLLANA (LÍNIA C-1) 

DESCRIPCIÓ No es disposa d’un servei de transport públic regular que connecte el nucli urbà amb 
cap estació de ferrocarril. Per aquest motiu es proposa estudiar la implantació d’un 
servei de transport públic a la demanda, una solució apta per a línies on el servei de 
bus convencional resultaria clarament deficitari. 
 
Una línia d’autobús a la demanda és servei transport públic amb un recorregut i 
horaris preestablerts on els vehicles no circulen de manera habitual: l’usuari, per tal 
de gaudir del servei, ha de sol·licitar-ne el seu ús amb antelació, comunicant a 
l’operador el trajecte a realitzar (parada origen i parada de destinació) i en quin 
horari de pas estarà a la parada.  
 
El servei pot estar cobert per una nova flota d’autobusos o establint un conveni 
entre el servei de taxi del municipi. 

OBJECTIUS 6. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del 
transport públic, per a oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i 
competitiu respecte al vehicle privat. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Definir un model de transport a la demanda que connecte el nucli urbà d’Almussafes 
amb l’estació de ferrocarril de Sollana. 
Millora de la coordinació i gestió de la mobilitat. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MI1.3 Establir connexió d’autobús amb l’estació de ferrocarril de Benifaió (línia c2) 

COST APROXIMAT Estudi de viabilitat d’un transport a la demanda: 7.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2022) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració de l’estudi de viabilitat (si/no) 
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ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI2 MILLORAR LA CONNEXIÓ AMB ALTRES DE MUNICIPIS 

ACCIÓ  MI2.3 INCREMENTAR L’OFERTA ACTUAL DE LES CONNEXIONS D’AUTOBÚS 
INTERURBÀ 

DESCRIPCIÓ Es proposa instar a els administracions competents per a assolir les següents 
millores en el transport públic interurbà: 
- Increment del número d’expedicions de la línia “València – Almussafes – 

Benimodo”, en dies feiners i en dies festius. 
- Increment del número d’expedicions del servei “València – Centre penitenciari de 

Picassent”, tant en dies feiners com en dies festius. 
- Increment del número d’expedicions de la línia “Sollana – Almussafes – Hospital de 

la Ribera”, en dies feiners i en caps de setmana i festius. 
OBJECTIUS 6. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del 

transport públic, per a oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i 
competitiu respecte al vehicle privat. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augmentar el nombre d’expedicions de les línies d’autobús interurbà existents. 

AGENTS IMPLICATS Generalitat Valenciana. 
Ajuntament d’Almussafes. 
Operadors de transport. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MI3.1 Garantir que totes les parades sigan accessibles per a PMR i per a diferents 
capacitats cognitives 
MI3.2 Adequació de les parades de l’autobús 

COST APROXIMAT Sense costos associats. 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2021-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de reunions amb administracions competents i operador de transport 
públic. 
Nombre d’expedicions de cada línia. 

 
  



 

 

 

 

 Millorar la infraestructura urbana de transport públic al municipi (MI3) 
 

ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI3 MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE TRANSPORT PÚBLIC AL 
MUNICIPI 

ACCIÓ  MI3.1 GARANTIR QUE TOTES LES PARADES SIGAN ACCESSIBLES PER A PMR I 
PER A DIFERENTS CAPACITATS COGNITIVES 

DESCRIPCIÓ La infraestructura que presenten 7 de les 9 les parades de bus interurbà a nivell 
d’accessibilitat és deficient. Es proposa que es realitzen les actuacions necessàries 
per tal de garantir una bona accessibilitat en les següents parades: 
- Carrer Major / Santa Creu (sentit sud). 
- Carrer Major / Santa Creu (sentit nord). 
- Carrer Major / Vicent Gay (sentit sud). 
- Carrer Major / Vicent Gay (sentit nord.) 
- Av. Algemesí / Lira Almussafense (sentit nord). 
- Factoria Ford. 
- Ronda H. Lluis Duart Alabarta / Rojosa 

 
Aquestes actuacions hauran de contemplar l’obra civil necessària per a situar 
l’accessibilitat dins dels paràmetres definits en l ’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, 
per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat 
i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, ja siga 
mitjançant una pavimentació de l’espai d’espera i d’accés al bus, l’arranjament o 
ampliació de voreres, la instal·lació de plataformes en calçada com a andana, la 
creació de passos de vianants, adaptació de passos de vianants, tant per a PMR com 
per a altres col·lectius amb diferents capacitats cognitives. 
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Proposta en la xarxa de transport públic 

OBJECTIUS 6. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del 
transport públic, per a oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i 
competitiu respecte al vehicle privat. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Assegurar l’accés al servei d’autobús a totes les persones. 
 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ1.3 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MI3.2 Adequació de les parades de l’autobús 
MI4.1  Programa de comunicació dels serveis de mobilitat del municipi 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’execució: 
. Ampliació de voreres: 175 euros/m2 
. Ampliació de voreres a partir d’un mínim d’1,80 m útil de pas: 220 euros/m2 
. Pas de vianants amb guals per a vianants adaptat PMR: 2.000 euros/unitat 
. Gual per a vianants adaptat a PMR: 600 euros/unitat 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021-2023) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Relació desplaçaments amb transport públic i desplaçaments totals. 

 
  



 

 

 

 

ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI3 MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE TRANSPORT PÚBLIC AL 
MUNICIPI 

ACCIÓ  MI3.2 ADEQUACIÓ DE LES PARADES DE L’AUTOBÚS 
DESCRIPCIÓ Es proposa realitzar les actuacions necessàries per tal que els diferents paràmetres 

que configuren la parada presenten una bona qualificació: 
- Protecció: sempre que siga possible, instal·lar marquesines, que protegeixen els 

usuaris de les inclemències climàtiques (sol, puja, fred, vent) 
- Comoditat: instal·lar bans o seients (sempre adaptats per a PMR) per que els 

usuaris en puguen fer servei mentre esperen l’arribada del bus. 
- Seguretat: garantir la il·luminació de la parada. 
- Conservació: en general mantenir la parada en bon estat (neteja, canviar elements 

deteriorats, etc.). 
OBJECTIUS 6. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del 

transport públic, per a oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i 
competitiu respecte al vehicle privat. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augmentar el nombre de desplaçaments en autobús. 
 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes 
Delegació d’Obres i Serveis, Seguretat Ciutadana, Benestar Animal, Comunicació i 
Noves Tecnologies i Transparència 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MI4.2 Garantir la informació en les parades d’autobús 

COST APROXIMAT Adequació de la infraestructura urbana de parades de transport públic: 40.000 
euros* 
 
*La disposició de las marquesines podria vincular-se a un contracte d’explotació 
publicitària. 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2023-2024) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de parades de transport públic adequades. 
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ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI3 MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE TRANSPORT PÚBLIC AL 
MUNICIPI 

ACCIÓ  MI3.3 ESTABLIR UNA PARADA DE TAXIS AL MUNICIPI 
DESCRIPCIÓ El municipi d’Almussafes no disposa de cap parada fixa de taxi en el seu nucli urbà. 

Es proposa reservar un mínim d’una plaça destinada a l’estacionament del taxi que 
compleixi: 
- Estar ubicada en un entorn proper al centre. 
- La plaça ha d’estar degudament senyalitzada. 
- La parada ha de disposar d’un element on es facilitin les dades de les empreses 

operadores del servi de taxi per a poder garantir el contacte entre els usuaris i el 
servei de taxi. 

OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

 

AGENTS IMPLICATS Generalitat Valenciana 
Alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes 

ACCIONS 
RELACIONADES 

- 

COST APROXIMAT Sense costos associats 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Parada de taxi al municipi (si/no). 

 
 
  



 

 

 

 

 Millorar la comunicació de la informació sobre els serveis de mobilitat del municipi (MI4) 
 

ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI4 MILLORAR LA COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS 
DE MOBILITAT DEL MUNICIPI 

ACCIÓ  MI4.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓ DELS SERVEIS DE MOBILITAT DEL 
MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ En matèria de comunicació i informació dels serveis de mobilitat es proposa: 
- Creació d’un espai a la web municipal amb tota la informació sobre els serveis de 

mobilitat. Aquest espai es considera essencial per a la promoció del transport 
públic i ha de contenir tota la informació relacionada amb els diferents serveis de 
mobilitat que donen servei al municipi: 

⋅ Línies de transport públic que tenen parada a Almussafes. 
⋅ Punts de parada de les diferents línies. 
⋅ Horaris de servei de les línies. 
⋅ Intervals de pas de les línies. 
⋅ Contacte amb l’operador (telèfon, correu electrònic). 

- Crear material gràfic per a al seva distribució a la ciutadania, que contingui total 
al informació continguda en la web, principalment relacionada amb punts de 
parada, horaris de pas i contactes de l’operador. 

- Realitzar campanyes puntuals de promoció del transport públic, fent difusió a 
través de la radio municipal i la premsa local. 

OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
12. Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima 
informació als usuaris per prendre les seues decisions. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augmentar el nombre de desplaçaments en autobús. 
 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes 
Delegació d’Obres i Serveis, Seguretat Ciutadana, Benestar Animal, Comunicació i 
Noves Tecnologies i Transparència 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MI4.2 Garantir la informació en les parades d’autobús 

COST APROXIMAT Programa de comunicació de la informació sobre els serveis de mobilitat del 
municipi: 10.000 euros* 
 
*La millora i el manteniment de l’espai web estarà al càrrec de tècnics informàtics 
de l’Ajuntament d’Almussafes. 

PRIORITAT Curt i mitjà termini (2021-2026) 
PROGRAMACIÓ Creació d’espai web municipal(si/no). 

Nombre de campanyes de promoció del transport públic. 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Repartiment modal. 
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ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI4 MILLORAR LA COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS 
DE MOBILITAT DEL MUNICIPI 

ACCIÓ  MI4.2 GARANTIR LA INFORMACIÓ EN LES PARADES D’AUTOBÚS 
DESCRIPCIÓ Cal assegurar que les parades disposen d’informació actualitzada i amb llenguatge 

compressible i inclusiu. Totes les parades han de disposar de la següent informació: 
- Identificació del punt de parada (nom, codi, etc.). 
- Recorreguts de les línies que hi tenen parada. 
- Horaris de servei i intervals de pas. 
- Contacte amb l’operador (telèfon, correu electrònic). 

 
També cal realitzar les tasques de manteniment necessàries per tal de: 
- Mantenir la informació actualitzada. 
- Mantenir la informació sempre visible, que no resti oculta per altra informació. 
 
Per tal d’adequar la informació amb les noves tecnologies caldria introduir el codi QR 
en les parades. 

OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
12. Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima 
informació als usuaris per prendre les seues decisions. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augmentar el nombre de desplaçaments en autobús. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació de Serveis Socials, Sanitat, Polítiques Inclusives i Agricultura 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MI4.1  Programa de comunicació dels serveis de mobilitat del municipi 

COST APROXIMAT Sense costos associats* 
 
*La supervisió de la informació a les parades d’autobús estarà al càrrec d’agents 
tècnics de l’Ajuntament d’Almussafes per tant l’acció queda integrada dins dels 
recursos de l’Ajuntament. 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2022) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Repartiment modal. 
 

 
  



 

 

 

 

ÀMBIT MI MOBILITAT INTERURBANA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MI4 MILLORAR LA COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS 
DE MOBILITAT DEL MUNICIPI 

ACCIÓ  MI4.3 INCORPORAR D’INFORMACIÓ DINÀMICA A TEMPS REAL 
DESCRIPCIÓ Es proposa instal·lar parades d’informació dinàmica en temps real que mostre el 

temps de pas real dels busos. 
 
Es considera necessari instal·lar un mínim de dues parades (una per cada sentit de 
circulació) i es proposa que estiguen ubicades en les parades del c/ Major a l’altura 
del c / Vicent Gay, atenent a la seua cèntrica localització. 
 

 
 

Exemple de pantalla d’informació dinàmica.  
OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 

traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
12. Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima 
informació als usuaris per prendre les seues decisions. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augmentar el nombre de desplaçaments en autobús. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
ACCIONS 
RELACIONADES 

MI3.2 Adequació de les parades d’autobús 
 

COST APROXIMAT Instal·lació de panells d’informació dinàmica: 5.000 euros/panell 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Mitjà termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de panells instal·lats. 
Repartiment modal. 
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15.4. MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS  (MP) 
 

 Fomentar els desplaçaments no motoritzats cap els polígons industrials (MP1) 
 

ÀMBIT MP MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MP1 FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS CAP ELS POLÍGONS 
INDUSTRIALS 

ACCIÓ  MP1.1 ELABORACIÓ D’UN PLA DE MOBILITAT AL TREBALL ALS POLÍGONS 
JUAN CARLOS I I NORD 

DESCRIPCIÓ D’acord a les dades de l’enquestes realitzades pel PMOME Almussafes és un municipi 
atractor de mobilitat. La gran majoria dels desplaçaments als polígons industrials es 
realitzen en vehicle motoritzat generant problemes de congestió en les hores 
d’entrada i eixida del treball. 
 
Es proposa impulsar l’elaboració d’un Pla de mobilitat al treball en el polígons 
industrials Juan Carlos i Nord amb l’objectiu de reduir els desplaçament quotidians  
en vehicle privat motoritzat i incrementant els desplaçaments de treballador/es i 
visitants per altres modes de transport més sostenibles. 
 
L’elaboració del Pla ha de ser participada i implicar activament a l’Associació de Parcs 
i Polígons Industrials d’Almussafes, i altres grups com dones treballadores, persones 
amb mobilitat reduïda, etc.  per tal d’identificar problemàtiques diferenciades i 
diversitat de solucions.  

OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Reduir el pes l’ús del cotxe privat com a mitjà de transport principal per accedir als 
polígons, fomentar una mobilitat més sostenible i desenvolupant un transport públic 
per al col·lectiu de treballadors. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MP1.2 Ampliació de la xarxa ciclista dins del polígon Juan Carlos I 
MP1.3 Adequació dels carrers de connexió amb el polígon industrial Juan Carlos I 
MP1.4 Aplicació d’incentius als treballadors/res per a promocionar la mobilitat no 
motoritzada 
MP1.5 Establiment d’un sistema municipal de cotxe compartit 
MP1.6 Impulsar la creació d’una estació de la línia C-2 al polígon industrial Juan Carlos 
I 

COST APROXIMAT Elaboració d’un pla de mobilitat al treball als polígons: 30.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Mitjà termini (2024-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració d’un pla de mobilitat als polígons. (si/no) 



 

 

 

 

 
ÀMBIT MP MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MP1 FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS CAP ELS POLÍGONS 
INDUSTRIALS 

ACCIÓ  MP1.2 AMPLIACIÓ DE LA XARXA CICLISTA DINS DEL POLÍGON JUAN CARLOS I 
DESCRIPCIÓ El polígon industrial disposa d’un carril bici sobre vorera que el travessa 

longitudinalment. Pels carrers del polígon circulen vehicles pesants i és necessari 
definir itineraris ciclistes transversals que garantisquen la circulació segura fins a 
totes les empreses.  
 
Es proposa definir una xarxa ciclista dins del polígon Juan Carlos I amb la participació 
de l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes. Per a cada tram de la 
xarxa es triarà la modalitat més adient i es dissenyaran especialment les 
interseccions i les rodones. 

OBJECTIUS 5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
9. Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i el respecte 
vers l’espai públic destinat a cada mitjà de transport. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augment dels desplaçaments amb bicicleta en el polígon Juan Carlos I. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT Elaboració d’un projecte d’infraestructura ciclista al polígon industrial Juan Carlos 
I: 15.000 euros 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021-2022) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració d’un projecte. (si/no) 
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ÀMBIT MP MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MP1 FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS CAP ELS POLÍGONS 
INDUSTRIALS 

ACCIÓ  MP1.3 ADEQUACIÓ DELS CARRERS DE CONNEXIÓ AMB EL POLÍGON 
INDUSTRIAL JUAN CARLOS I 

DESCRIPCIÓ L’eix H polígon industrial Juan Carlos I i el carrer D2 polígon industrial Juan Carlos I 
són les vies que comuniquen el nucli urbà d’Almussafes amb el polígon industrial 
Juan Carlos I travessant l’espai agrícola que els separa. 
 
A l’eix H polígon industrial Juan Carlos I connecta amb equipaments principals de la 
xarxa de mobilitat quotidiana (IES Almussafes, Camp de Fútbol, Cementeri i Club de 
Tennis). La vorera existent té una amplària de més de 1,80 metres i els passos de 
vianants no compleixen la normativa d’accessibilitat vigent. A l’inici del recorregut 
es troba arbrat  d’ombra però en l’últim tram no hi ha. També s’han incorporat alguns 
bancs, però són escassos.  El carril bici és bidireccional i es troba sobre la vorera, té 
una amplària insuficient. 
 
El carrer D2 polígon industrial Juan Carlos I disposa d’un carril bici protegit i una 
vorera de més de 1,80 metres. Té mancança de ombra i de mobiliari. 
 
Per tal de conferir major confort i fomentar els desplaçaments a peu i amb bicicleta 
cap al polígon Juan Carlos I es proposa adequar els passos de vianants segons la 
normativa en matèria de mobilitat, adequar l’ample dels carrils bici, s’aconsella una 
amplada mínima de 2,50 m per a les vies ciclistes bidireccionals, 2,20 m per alguns 
casos concrets, introduir arbrat d’ombra, mobiliari i enllumenat. 

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augment dels desplaçaments a peu i amb bicicleta al polígon. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
ACCIONS 
RELACIONADES 

PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT PEM aproximat d’execució de l’obra: 60.000 euros 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021-2022) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Repartiment modal. 
Nivell soroll Ronda Antoni Ludenya. 
Emissió anual CO2 



 

 

 

 

Emissió anual NOx 
Emissió anual de PM10 
Emissió anual de PM2.5 
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ÀMBIT MP MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MP1 FOMENTAR ELS DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS CAP ELS POLÍGONS 
INDUSTRIALS 

ACCIÓ  MP1.4 APLICACIÓ D’INCENTIUS ALS TREBALLADORS/ES PER A PROMOCIONAR 
LA MOBILITAT NO MOTORITZADA 

DESCRIPCIÓ Des de l’administració es pot impulsar la col·laboració amb empreses perquè 
implanten mesures que reduïsquen la mobilitat amb vehicle privat. Aquestes 
empreses es poden veure beneficiades amb subvencions o incentius fiscals. 
 
Es tracta d’implicar a 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 traduïsquen amb premis relacionats amb viatges, oci, etc.) o incentius econòmics. 

OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Reduir el trànsit en els accessos al polígon industrial i en les rondes del municipi. 

AGENTS IMPLICATS Alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT Posar en marxa un programa d’incentius municipals a les empreses del polígon 
industrial per a incentius als treballadors:  200.000 euros 

PRIORITAT Baixa 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2021-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Creació del programa d’in. (si/no) 
Nombre d’empreses participants en el programa. 
Repartiment modal. 

 
  



 

 

 

 

 Reduir el trànsit amb vehicle privat motoritzat en els polígons (MP2) 
 

ÀMBIT MP MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MP2 REDUIR EL TRÀNSIT AMB VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT EN ELS 
POLÍGONS 

ACCIÓ  MP2.1 ESTABLIMENT D’UN SISTEMA MUNICIPAL DE COTXE COMPARTIT 
DESCRIPCIÓ Amb la voluntat de fomentar entre la població un ús més racional del cotxe, 

especialment en els desplaçaments als polígons industrials, es proposa establir un 
sistema municipal de cotxe compartit. Es tractaria de crear una plataforma digital o 
similar gestionada per l’Ajuntament d’Almussafes el qual donaria garanties i 
seguretat tant a les persones que ofereixen el seu vehicle, com a les persones 
acompanyants. El servei consisteix en facilitar la trobada de persones que estan 
interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge. 
 
L’opció del compartit cotxe podria aplicar-se en molts trajectes a centres d’atracció 
i generació de mobilitat, com als centres de treball, polígons industrials, estacions 
de rodalies, altres municipis, etc. 

OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
12. Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima 
informació als usuaris per prendre les seues decisions. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Reduir el trànsit en els accessos al polígon industrial i en les rondes del municipi. 
Millora de la coordinació i gestió de la mobilitat. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes.  
Delegació de Serveis Socials, Sanitat, Polítiques Inclusives i Agricultura de 
l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT Posar en marxa un sistema municipal de cotxe compartit: 3.000 euros. 
PRIORITAT Baixa 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2022) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de persones inscrites al servei municipal de cotxe compartit 
Creació d’una plataforma digital. (si/no) 
Repartiment modal. 
Nivell soroll Ronda Antoni Ludenya. 
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ÀMBIT MP MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

MP2 REDUIR EL TRÀNSIT AMB VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT EN ELS 
POLÍGONS 

ACCIÓ  MP2.2 IMPULSAR LA CREACIÓ D’UN ESTACIÓ DE LA LÍNIA C-2 AL POLÍGON 
INDUSTRIAL JUAN CARLOS I 

DESCRIPCIÓ Segons dades de les enquestes del PMOME de l’any 2018, es comptabilitzen més de 
30.000 desplaçaments atrets diaris. Més del 70% d’aquests desplaçaments es 
realitzen en vehicle privat. Es tracta de treballadors/es del polígon industrial Juan 
Carlos I que en la seua majoria resideixen en València i altres poblacions pròximes. 
Almussafes no disposa de cap estació de ferrocarril. L’estació més propera s’ubica al 
municipi de Benifaió i correspon a la línia C-2 (València Nord-Xàtiva-Moixent). 
Actualment no existeix cap servei que comunique aquesta estació amb el polígon 
industrial Juan Carlos I.  La línia C-2 discorre a pocs metres del polígon i té parada 
en molts municipis on resideixen el treballadors/es. 
 
Es proposa instar a les administracions competents a la construcció d’una estació de 
la línia C-2 al polígon industrial Juan Carlos I.  

OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Millorar la mobilitat interurbana del municipi. 

AGENTS IMPLICATS Generalitat Valenciana 
Alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes 

ACCIONS 
RELACIONADES 

- 

COST APROXIMAT Sense costos associats.* 
 
*Les reunions amb altres administracions estaran a càrrec d’agents polítics i tècnics 
de l’Ajuntament d’Almussafes. Per tant l’acció queda integrada dins dels recursos de 
l’Ajuntament. 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2021-2024) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de reunions amb administracions competents. 

 
  



 

 

 

 

 
15.5. CONNEXIÓ AMB L’ENTORN RURAL I NATURAL (CT)  

 Afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta en els camins històrics (CT1) 
 

ÀMBIT CT CONNEXIÓ AMB L’ENTORN RURAL I NATURAL 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

CT1 AFAVORIR LA MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA EN ELS CAMINS 
HISTÒRICS 

ACCIÓ  CT1.1 ADEQUACIÓ DELS CAMINS HISTÒRICS 
DESCRIPCIÓ L’Ajuntament d’Almussafes proposa dins del programa Activa’t, Almussafes per un 

estil de vida saludable, set rutes saludables o com s’anomena localment “del 
colesterol”, per a realitzar a peu o amb bici i que discorren pels termes municipals 
d’Almussafes, Benifaió i Sollana. Algunes rutes discorren pels camins històrics a 
Sollana, l’Albufera, El Romaní i Picassent.  
 
Els encreuaments amb les Rondes Síndic Antonio Albuixech i Antoni Ludeña s’han de 
remodelar per tal d’afavorir el creuament segur i accessible de vianants i bicicletes 
cap als camins rurals.  
 
En aquests camins històrics es proposa desenvolupar un projecte de senyalització 
orientativa d’aquests camins històrics  que comence en les portes d’eixida des del 
nucli urbà, on s’informe de les característiques del recorregut, distàncies a indrets 
d’interès, etc. 
 
També cal adequar els marges d’aquests camins, deixant ample suficient lliure de 
cotxes, amb paviments drenants, presència de vegetació i arbrat. I habilitar punts 
de descans amb dotació de mobiliari i elements d’ombra. 
 
A més, és necessari limitar la velocitat 30km/h incorporant elements que obliguen a 
rebaixar la velocitat en trams rectes, corregir punts amb mala visibilitat, entre 
altres. 

OBJECTIUS 5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Augmentar la utilització dels camins rurals del municipi per a desplaçaments 
quotidians o d’esplai. 

AGENTS IMPLICATS Generalitat Valenciana. 
Alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Ajuntament de Benifaió. 
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Ajuntament de Sollana. 
Ajuntament de Picassent. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

PU4.1 Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible 

COST APROXIMAT Elaboració de projecte en l’àmbit del terme municipal d’Almussafes: 15.000 euros 
PEM aproximat d’execució obres: 150.000 euros 

PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Mitjà termini (2025-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Elaboració projecte (si/no) 
Km d’itinerari adequat. 

 
  



 

 

 

 

15.6. ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES (PU) 
 Crear i revisar ordenances (PU1) 

 
ÀMBIT PU ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

PU1 CREAR I REVISAR ORDENANCES 

ACCIÓ  PU1.1 CREACIÓ D’UNA NOVA ORDENANÇA DE MOBILITAT I TRÀNSIT 
DESCRIPCIÓ A partir de l’actual ordenança de trànsit es proposa crear una nova ordenança que 

incorpore aspectes relacionats amb la xarxa de mobilitat quotidiana, àrea de 
prioritat per a vianants, àrees ambientals, vies ciclistes, gestió de l’estacionament, 
entre altres.  
 
L’ordenança també s’ha d’actualitzar incloent conceptes com les zones 30 i les zones 
pacificades (en substitució de les zones 20 i 10 de l’actual ordenança normativa) i els 
estacionaments regulats per a residents.  
 
També ha de regular la circulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de 
dues rodes (‘patinets’). 
 
Es recomana establir limitacions per l’entrada de vehicles pensants en el nucli urbà 
i sancions per a les motocicletes que estacionen en voreres i espais per a vianants. 

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
3. Tractar amb igual importància els desplaçaments de treball i aquells necessaris 
per al manteniment de la vida. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
9. Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i el respecte 
vers l’espai públic destinat a cada mitjà de transport. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Regular aspectes del pla de mobilitat que no estan inclosos en altres ordenances del 
municipi. 

AGENTS IMPLICATS Policia local de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

- 

COST APROXIMAT Creació d’una nova ordenança de mobilitat i trànsit: 4.000 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nova ordenança de mobilitat i trànsit (si/no) 
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ÀMBIT PU ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

PU1 CREAR I REVISAR ORDENANCES 

ACCIÓ  PU1.2 REVISIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

DESCRIPCIÓ Es proposa la revisió de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del 
domini públic local incorporant consideracions relacionades amb l’accessibilitat i la 
visibilitat en els encreuaments.   
 
En els itineraris de la xarxa de mobilitat quotidiana, on hi ha major flux de vianants, 
es considera insuficient un ample lliure de pas de 1,5 metres. Aquest espai lliure ha 
de ser com a mínim de 2 metres ja que s’ha de 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 o tres persones sense interferències. 
 
L’ordenança també ha d’incorporar que les terrasses s’ubiquen separades de la 
façana, de manera que l’espai lliure per al pas es situe entre la façana i el mobiliari 
de taules, cadires i altres elements. Així es facilita el trànsit i l’accessibilitat de 
persones invidents, quan circulen per voreres i itineraris per a vianants.  
 
Amb l’objectiu de no reduir visibilitat en els encreuaments s’ha de regular la 
col·locació de marquesines i el cobriment de terrasses, també l’ocupació de la vorera 
o la calçada, etc.  

OBJECTIUS 1. Recuperar espai públic de qualitat per a les persones per tal d’afavorir les funcions 
socials de trobada i d’esplai dels carrers. 
2. Prioritzar la mobilitat sostenible i l’espai compartit, verd i segur. 
4. Reorganitzar la ciutat de manera que s’afavorisquen les condicions per als 
desplaçaments a peu i les persones vianants siguen les protagonistes a l’espai públic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Regular aspectes del pla de mobilitat que no estan inclosos en l’actual ordenança. 

AGENTS IMPLICATS Policia local d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

PU1.1 Creació d’una nova ordenança de mobilitat i trànsit 

COST APROXIMAT Revisió de l’ordenança: 1.500 euros 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Revisió de l’ordenança (si/no) 

 
  



 

 

 

 

 Foment de la mobilitat elèctrica (PU2) 
 

ÀMBIT PU ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

PU2 FOMENT DE LA MOBILITAT ELÈCTRIC 

ACCIÓ  PU2.1 AMPLIACIÓ DE LA FLOTA DE BICICLETES I VEHICLES ELÈCTRICS DE 
L’AJUNTAMENT 

DESCRIPCIÓ Per tal d’incentivar la població en l’ús de vehicles menys contaminants i de menor 
consum energètic, l’administració ha de servir d’exemple de bones pràctiques amb 
la seua pròpia flota de vehicles municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament 
d’Almussafes disposa de vehicles elèctrics. 
 
Es planteja incrementar el nombre de bicicletes i vehicles elèctrics en el parc mòbil 
dels diferents serveis municipals i també ampliar les instal·lacions per a la seua 
recàrrega, tal com es concreta en l’acció MV3.6 de  creació de noves places 
d’estacionament per a vehicles elèctrics. 

OBJECTIUS 11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Conscienciar a la ciutadania i augmentar el nombre de vehicles elèctrics al municipi. 

AGENTS IMPLICATS Policia local d’Almussafes. 
Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MV3.6 Creació de noves places d’estacionament per a vehicles elèctrics 
 

COST APROXIMAT Ampliar flota de bicis elèctrics: 1.000 euros/bicicleta 
Ampliar flota de vehicles elèctrics: 20.000 euros/cotxe 

PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2022-2025) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre de vehicles elèctrics en la flota municipal de vehicles. 
Nombre de vehicles no motoritzats en la flota municipal de vehicles. 
Relació de vehicles (turismes) menys contaminants en relació al total de vehicles 
(turismes). 
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 Implicar la ciutadania en les polítiques sobre mobilitat (PU3) 
 

ÀMBIT PU ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

PU3 IMPLICAR LA CIUTADANIA EN LES POLÍTIQUES SOBRE MOBILITAT 

ACCIÓ  PU3.1 CREACIÓ DE LA MESA DE MOBILITAT O GRUP DE SEGUIMENT DEL PLA 
DE MOBILITAT D’ALMUSSAFES 

DESCRIPCIÓ 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. 
 
Es proposa crear la mesa de Mobilitat d’Almussafes, com a òrgan de participació i de 
seguiment del Pla de Mobilitat, i en general de la mobilitat a Almussafes.  
 
La composició d’aquesta Mesa pot partir del Grup de treball generat durant el procés 
d’elaboració del Pla de Mobilitat completant-lo amb més ciutadania interessada i 
teixit associatiu relacionat amb temes d’inclusió social i amb territori. 

OBJECTIUS 7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Consolidar un òrgan de participació i seguiment de les accions del Pla de Mobilitat 
del municipi. 
Millora de la coordinació i gestió de la mobilitat. 

AGENTS IMPLICATS Equip de govern i equip tècnic de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

- 

COST APROXIMAT Sense costos associats 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt termini (2021) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre d’integrants de la Mesa de Mobilitat. 
Nombre de reunions de la Mesa de Mobilitat. 

 
  



 

 

 

 

 Sensibilitzar sobre hàbits de mobilitat sostenible (PU4) 
En aquesta línia estratègica cal incorporar les accions següents ja descrites: 
MQ8.1 Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta 
MQ8.2 Organització de cursos de conducció per a aprendre a anar amb bicicleta i per a conducció segura i 
responsable 
MQ8.3 Incorporació dels conceptes sobre mobilitat sostenible en el programa escolar 
 

ÀMBIT PU ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT I POLÍTIQUES URBANES 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

PU4 SENSIBILITZAR SOBRE HÀBITS DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

ACCIÓ  PU4.1 CAMPANYES DE PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 
DESCRIPCIÓ Per tal de promoure un canvi en els hàbits de mobilitat de la ciutadania i que aquests 

siguen interioritzats per la població és necessari reforçar els missatges que es volen 
transmetre. La clau per a avançar cap a un model col·lectiu de mobilitat més 
sostenible passa per repensar els hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius 
dels canvis que es poden introduir si es situa el vianant, el transport públic i l’usuari 
de la bicicleta en el centre de les accions locals.  
 
Per aquest motiu és requerida la realització de campanyes de sensibilització i 
promoció de la mobilitat sostenible continuades al llarg de l’any. Particularment per 
a fomentar l’ús de la bicicleta en els desplaçament a l’IES Almussafes, compartir 
cotxe en els desplaçaments al polígon, reduir l’ús del vehicle en els desplaçaments 
interns, entre altres. 

OBJECTIUS 5. Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús 
quotidià, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i 
d'educació viària necessàries per promoure'n l’ús. 
7. Promoure un ús racional del vehicle privat, fomentant mesures que faciliten el 
traspàs de la ciutadania a altres mitjans de transport més sostenibles i que 
promoguen la intermodalitat. 
11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Canviar els hàbits de mobilitat de la ciutadania cap a altres més sostenibles. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Educació i Esports de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Associacions del municipi. 
Consells sectorials. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

MQ8.1 Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta 
MQ8.2 Organització de cursos de conducció per a aprendre a anar amb bicicleta i per 
a conducció segura i responsable 
MQ8.3 Incorporació dels conceptes sobre mobilitat sostenible en el programa 
escolar. 

COST APROXIMAT Campanyes de promoció de la mobilitat sostenible: 50.000 euros* 
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*Aquesta acció es podria integrar parcialment dins dels recursos assignats a 
comunicació de l’Ajuntament i aprofitar el mitjans municipals de difusió. 

PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt, mig i llarg termini (2021-2032) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Repartiment modal. 
Nombre de campanyes realitzades. 
Nombre de participants en les activitats proposades durant les campanyes. 

 
 
 
  



 

 

 

 

15.7. SEGURETAT I SALUT DE LA CIUTADANIA (SS) 
 Garantir una bona qualitat ambiental  (SS1) 

 
ÀMBIT SS SEGURETAT I SALUT DE LA CIUTADANIA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

SS1 GARANTIR UNA BONA QUALITAT AMBIENTAL 

ACCIÓ  SS1.1 ACTUALITZACIÓ DELS INFORMES D’AFECTACIÓ ACÚSTICA DE LA CV-42 
DESCRIPCIÓ Es proposa instar a l’administració competent per a que actualitze els informes 

sobre l’afecció a la ciutadania per la presència de trànsit en la CV-42 en el seu pas 
pel nucli urbà d’Almussafes. D’acord amb el mapa estratègic de soroll de la CV-42 
existeix una afectació a la ciutadania, però els estudis deixen constància que no 
existeixen informes actualitzats sobre l’afecció ja que els únics disponibles son els 
que realitzen els càlculs amb dades de trànsit de l’any 2007. 

OBJECTIUS 11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 
12. Utilitzar les noves tecnologies en el sistema de mobilitat donant la màxima 
informació als usuaris per prendre les seues decisions. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Disposar de dades actualitzades per a fer seguiment de les accions del pla de 
mobilitat relacionades amb la cv42. 

AGENTS IMPLICATS Generalitat Valenciana. 
Alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes. 
Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 

ACCIONS 
RELACIONADES 

- 

COST APROXIMAT Sense costos associats.* 
 
*Les reunions amb altres administracions estaran a càrrec d’agents polítics i tècnics 
de l’Ajuntament d’Almussafes. Per tant l’acció queda integrada dins dels recursos de 
l’Ajuntament. 

PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2021-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Informe d’afectació actualitzat (si/no). 
Freqüència d’actualització d’informes. 
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ÀMBIT SS SEGURETAT I SALUT DE LA CIUTADANIA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

SS1 GARANTIR UNA BONA QUALITAT AMBIENTAL 

ACCIÓ  SS1.2 REALITZACIÓ DE MESURAMENTS ACÚSTICS 
DESCRIPCIÓ Es proposa realitzar un mapa de soroll del nucli urbà, que tingui com a punt 

fonamental la mesura de soroll en els diferents trams de la xarxa viària del nucli 
urbà, tant en vies de jerarquia principal, secundaria com veïnal i pacificada. El mapa 
de soroll ha disposar de suficient densitat de mesures per a poder ser representatiu 
de la realitat del municipi.  
 
Els resultats del mapa de soroll es podran comparar amb les limitacions de soroll 
fixades per la normativa i permetran detectar les àrees afectades per la 
contaminació acústica i iniciar accions concretes destinades a la reducció del soroll 
en les zones afectades.  

OBJECTIUS 11. Donar a conèixer i conscienciar la ciutadania sobre la despesa energètica i 
l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem, especialment pel que fa a 
salut pública i en relació al canvi climàtic. 

RESULTATS 
ESPERATS 

Disposar de dades actualitzades per a fer seguiment de les accions del pla de 
mobilitat. 

AGENTS IMPLICATS Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes. 
ACCIONS 
RELACIONADES 

SS1.1 Actualització dels informes d’afectació acústica de la cv-42 

COST APROXIMAT Mesuraments acústics del nucli urbà: 3.500 euros/any. 
PRIORITAT Mitjana 
PROGRAMACIÓ Curt i mitjà termini (2023-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Mesuraments acústics a les vies principals del nucli urbà (si/no). 
Freqüència d’actualització informes afectació acústica. 

 
  



 

 

 

 

 Incrementar la seguretat viària (SS2) 
 

ÀMBIT SS SEGURETAT I SALUT DE LA CIUTADANIA 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  

SS2 INCREMENTAR LA SEGURETAT VIÀRIA 

ACCIÓ  SS2.1 REALITZAR UN CONTROL PERIÒDIC DE LA VELOCITAT 
DESCRIPCIÓ La velocitat excessiva dels vehicles que circulen per les vies és un dels elements 

causants d’accidents (que més influeixen en la lesivitat dels accidents) i que guarda 
relació directa amb la generació de soroll. 
 
En aquest sentit, es proposa realitzar controls de velocitat de manera periòdica en 
diferents vials del nucli urbà essencialment en: 
- Vials on es detectin velocitats de circulació per sobre dels límits establerts, 

especialment en el nous entorns definits com a zones 30 i zones pacificades. 
- Entorns dominats per la presència de col·lectius de vianants especialment 

vulnerables (infants, gent gran, etc.). 
- Zones susceptibles de patir afectacions d’excessos de soroll, en especial la CV-42 i 

les zones vulnerables que es derivin de la realització de la mesura SS1.2. 
OBJECTIUS 9. Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i el respecte 

vers l’espai públic destinat a cada mitjà de transport. 
RESULTATS 
ESPERATS 

Reduir el nombre d’accidents amb víctimes. 

AGENTS IMPLICATS Policia local d’Almussafes. 
ACCIONS 
RELACIONADES 

- 

COST APROXIMAT Sense costos associats. 
PRIORITAT Alta 
PROGRAMACIÓ Curt i mig termini (2021-2026) 
INDICADORS DE 
SEGUIMENT 

Nombre d’accidents anual. 
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16. ACCIONS I INFRAESTRUCTURA VERDA 

El pla de mobilitat d’Almussafes analitza els problemes de mobilitat urbana i interurbana dins del terme 
municipal d’Almussafes, sent per tant l'àmbit del pla la totalitat d'aquest.  

Les línies estratègiques del pla es desenvolupen tenint en compte la influència sobre la infraestructura verda 
del municipi.  Les accions es localitzen principalment en el sòl classificat com urbà en el pla general (versió 
preliminar novembre 2017),  però també s’inclouen algunes actuacions sobre la xarxa de comunicacions i camins 
existents, els quals discorren per sòl urbanitzable i no urbanitzable. En la definició d’aquestes últimes actuacions, 
s’ha posat especial atenció en la possible influència sobre els terrenys del Paisatge de Rellevància Regional PRR 
32 Albufera i Arrossars de València que es troben en el terme del municipi. 

16.1. ESPAIS I RECORREGUTS 

A continuació s’analitzen les accions que tenen un efecte sobre espais i recorreguts del terme municipal que 
formen part de la infraestructura verda i també sobre altres que poden incorporar-se pel seu valor actual o 
potencial de manteniment de la seua estructura i funcionalitat i de connexió i integració paisatgística. 
Especialment els recorreguts que connecten amb elements de la infraestructura verda situats en l’exterior del 
nucli urbà. 

L’anàlisi es realitza segons els àmbits de mobilitat que organitzen les actuacions. 
 

 
ÀMBIT MQ- ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 

  

 
Accions 

 
Elements que ja formen 
part de la infraestructura 
verda 

 
Elements a incorporar 
a la infraestructura 
verda 

 
Funció 

MQ1.1 Definició de la xarxa de mobilitat quotidiana  
MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
 

SI Carrers arbrats 
Itineraris no 
motoritzats 
 

Manteniment 
estructura i 
funcionalitat  
 

MQ2.2 Reurbanització dels carrers de l’àrea exclusiva 
de vianants 
 

SI Carrers arbrats 
Itineraris no 
motoritzats 
 

Manteniment 
estructura i 
funcionalitat  
 

MQ3.1 Reurbanització dels carrers a les àrees 
ambientals 
 

- Zones verdes i espais 
d’estada 

Manteniment 
estructura i 
funcionalitat  
 

MQ5.1 Adequació de l’entorn dels equipaments 
quotidians i serveis públics 
 

- Zones verdes i espais 
d’estada 
 

Manteniment 
estructura i 
funcionalitat  
 

MQ6.1 Permeabilització de la Ronda Antonio Ludenya - Espais d’estada i 
carrers arbrats 
Itineraris no 
motoritzats 

Funció de 
connexió i 
integració dels 
espais urbans 



 

 

 

 

  
MQ6.2 Millora ambiental de les rondes Síndic Antoni 
Albuixech i Historiador Lluís Alabarta 

- Espais d’estada i 
carrers arbrats 
Itineraris no 
motoritzats 
 

Funció de 
connexió i 
integració dels 
espais urbans 
 

MQ7.1 Creació de carrils ciclistes segregats  a les 
rondes del nucli urbà 

- Carrers arbrats 
Itineraris no 
motoritzats 
 

Funció de 
connexió i 
integració dels 
espais urbans 

 
 
ÀMBIT MV- MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ  

  

 
Accions 

 
Elements que ja formen 
part de la infraestructura 
verda 

 
Elements a incorporar 
a la infraestructura 
verda 

 
Funció 

MV2.1: Execució de la ronda nord i els enllaços de 
rodones previstos en el pla general 
 

- Zones verdes  Manteniment 
estructura i 
funcionalitat  
Funció de connexió 
i integració dels 
espais urbans 

 
 
ÀMBIT MI- MOBILITAT INTERURBANA  

  

 
Accions 

 
Elements que ja formen 
part de la infraestructura 
verda 

 
Elements a incorporar 
a la infraestructura 
verda 

 
Funció 

MI1.1 Adequació del carrer Salvador Botella SI Espais d’estada i 
carrers arbrats 
 

Manteniment 
estructura i 
funcionalitat  
Funció de connexió 
i integració dels 
espais urbans 
 

MI1.2 Elaboració i impuls dels projecte d’itinerari 
ciclista a l’estació de rodalies 

- Carrers arbrats 
Itineraris no 
motoritzats 
 

Funció de connexió 
i integració dels 
espais urbans 

 
 
ÀMBIT MP- MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS  

  

 
Accions 

 
Elements que ja formen 
part de la infraestructura 
verda 

 
Elements a incorporar 
a la infraestructura 
verda 

 
Funció 

MP1.2 Ampliació de la xarxa ciclista dins del polígon 
Juan Carlos I  
 

- Carrers arbrats 
Itineraris no 
motoritzats 
 

Funció de connexió 
i integració dels 
espais urbans 
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MP1.3 Adequació dels carrers de connexió amb el 
polígon industrial Juan Carlos I 
 

SI Carrers arbrats 
Itineraris no 
motoritzats 
 

Manteniment 
estructura i 
funcionalitat 

 
 
ÀMBIT CT- CONNEXIÓ AMB L’ENTORN RURAL I NATURAL  

  

 
Accions 

 
Elements que ja formen 
part de la infraestructura 
verda 

 
Elements a incorporar 
a la infraestructura 
verda 

 
Funció 

CT1.1 Adequació dels camins històrics 
 

SI Àrees de descans, 
espais arbrats 
Xarxa de camins 
 

Funció de connexió 
i integració dels 
espais urbans 

16.2. MESURES 

El pla de mobilitat és l’instrument de planificació on es defineixen les línies estratègiques que han de regir la 
mobilitat urbana i l’espai públic urbà en els propers anys. El document es redacta d’acord a la Llei 6/2011, d’1 
d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana  i les accions definides compleixen amb les 
determinacions establides en l'Estratègia Territorial  de la Comunitat  Valenciana (ETCV), en concret en la seua 
Directriu 118, que estableix els principis directors en matèria d'infraestructures de mobilitat. Els apartats que 
defineix aquesta directriu són els següents: 
a) Contribuir a la vertebració territorial del sistema de ciutats de la Comunitat Valenciana reforçant el sistema 
nodal de referència proposat per l’estratègia territorial.  
b) Vincular l’accessibilitat als nous usos al territori, tant als sòls d’ús residencial com als sòls per a l’activitat 
econòmica.  
c) Potenciar els sistemes de transport no motoritzats i fomentar l’ús del transport públic per a tots els col·lectius 
ciutadans, i adequar-lo a les demandes territorials específiques.  
d) Incloure la infraestructura verda en les polítiques de mobilitat sostenible, connectant els centres de mobilitat 
del transport públic amb vies verdes, itineraris paisatgístics i sendes adaptats a sistemes de transport no 
motoritzats i de vianants. 
e) Fomentar sistemes de transport cada vegada més eficients des del punt de vista del consum energètic i de la 
disminució dels nivells de soroll i emissions atmosfèriques amb efectes negatius sobre la salut i el benestar de 
les persones.  
f) Fomentar els teixits urbans que milloren la mobilitat no motoritzada, recuperar el carrer per al vianant i 
integrar en la seua trama, de forma prioritària, els equipaments i els serveis generadors d’un gran nombre de 
desplaçaments.  
g) Desenvolupar plans de mobilitat per a municipis, àrees urbanes integrades i àrees funcionals del territori i 
fomentar la creació d’ens de coordinació del transport per al desenvolupament dels esmentats plans.  
h) Prioritzar la millora de la gestió de l’actual parc d’infraestructures de mobilitat i, si és procedent, els 
desdoblaments de les vies actuals enfront de la construcció de noves vies. 



 

 

 

 

El pla proposa un canvi de mobilitat per tal de recuperar els carrers per a les persones, fent-los més segurs i 
confortables per als vianants i els ciclistes, reduint la presència i l’ús del vehicle privat motoritzat i fomentant 
el transport col·lectiu. El transport privat a motor no només produeix contaminació ambiental i els conseqüents 
problemes de salut, sinó que també provoca alta accidentalitat i ocupació de l’espai públic, amb els prejudicis 
que sobre la ciutadania generen. Per tant, millorarà la qualitat ambiental i reduirà els efectes nocius del canvi 
climàtic. La implementació de les accions que recull el  pla no suposarà cap efecte negatiu sobre el medi ambient, 
el territori ni el paisatge. 

16.3. QUALITAT DEL PAISATGE 

El disseny dels espais públics i el viari ha de garantir la funcionalitat de la infraestructura verda i el manteniment 
de les principals vistes i perspectives que la caracteritzen. En aquests sentit, a continuació s’indiquen algunes 
determinacions a adoptar per al control dels elements amb incidència en la qualitat del paisatge urbà.  
 

 
ÀMBIT MQ- ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA AL NUCLI URBÀ 

 

 
Accions 

 
Indicacions per a la qualitat del paisatge urbà 

MQ1.1 Definició de la xarxa de mobilitat quotidiana  
MQ1.2 Construcció de la xarxa de mobilitat quotidiana 
MQ2.2 Reurbanització dels carrers de l’àrea exclusiva de vianants 
MQ3.1 Reurbanització dels carrers a les àrees ambientals 
MQ5.1 Adequació de l’entorn dels equipaments quotidians i serveis 
públics 
MQ6.1 Permeabilització de la Ronda Antonio Ludenya 
MQ6.2 Millora ambiental de les rondes Síndic Antoni Albuixech i 
Historiador Lluís Alabarta 
MQ7.1 Creació de carrils ciclistes segregats  a les rondes del nucli 
urbà 

-Disseny amb la vegetació: estacionalitat, color, grandària, 
etc. 
- Espècies vegetals pròpies del lloc. 
- Baix manteniment de les zones verdes. 
- Paviments drenants. 
- Elements de drenatge sostenible. 
- Potenciar punts d’interès 
- Ajustar la il·luminació 
 

 
 
ÀMBIT MV- MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT AL NUCLI URBÀ  

 

 
Accions 

 
Indicacions per a la qualitat del paisatge urbà 

MV2.1: Execució de la ronda nord i els enllaços de rodones previstos en 
el pla general 
 

-Aprofitar tots els espais disponibles per augmentar la 
presència del element vegetal 
-Triar espècies vegetals coherents amb l'entorn natural i 
dissenyar plantacions de caràcter no excessivament 
ornamental  
-Optar per una simplicitat general en els dissenys de les 
rodones. 
- Racionalitzar els criteris d'il·luminació i evitar 
els excessos de llum. 
-Assegurar un bon drenatge. 
- Preveure i garantir les necessitats de manteniment dels 
elements vegetals. 

 
 
ÀMBIT MI- MOBILITAT INTERURBANA  

 

 
Accions 

 
Indicacions per a la qualitat del paisatge urbà 
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MI1.1 Adequació del carrer Salvador Botella 
MI1.2 Elaboració i impuls dels projecte d’itinerari ciclista a l’estació de 
rodalies 

-Disseny amb la vegetació: estacionalitat, color, grandària, 
etc. 
- Espècies vegetals pròpies del lloc. 
- Paviments drenants. 
- Elements de drenatge sostenible. 
- Potenciar punts d’interès i reforçar fites visuals. 
- Ajustar la il·luminació 
 

 
 
ÀMBIT MP- MOBILITAT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS  

 

 
Accions 

 
Indicacions per a la qualitat del paisatge urbà 

MP1.2 Ampliació de la xarxa ciclista dins del polígon Juan Carlos I  
MP1.3 Adequació dels carrers de connexió amb el polígon industrial 
Juan Carlos I 
 

-Disseny amb la vegetació: estacionalitat, color, grandària, 
etc. 
- Espècies vegetals pròpies del lloc. 
- Paviments drenants. 
- Elements de drenatge sostenible. 
- Potenciar punts d’interès i reforçar fites visuals. 
- Ajustar la il·luminació 
 

 
 
ÀMBIT CT- CONNEXIÓ AMB L’ENTORN RURAL I NATURAL  

 

 
Accions 

 
Indicacions per a la qualitat del paisatge urbà 

CT1.1 Adequació dels camins històrics 
 

-Disseny amb la vegetació: estacionalitat, color, grandària, 
etc. 
- Donar continuïtat a masses forestals fragmentades al llarg 
de la via. 
- Espècies vegetals pròpies del lloc. 
- Paviments drenants. 
- Elements de drenatge sostenible. 
- Potenciar punts d’interès i reforçar fites visuals. 
- Restaurar zones degradades. 
- Evitar la repetició de cartells. 
- Unificar el disseny de la senyalització. 
- Ajustar la il·luminació 
- Coherència entre la lluminària i el tipus de via. 



 

 

 

 

17. AVALUACIÓ DEL PLA 

17.1. INDICADORS 

Per a l’avaluació del pla es presenten un conjunt d’indicadors de gestió i seguiment per tal d’estimar 
l’acompliment de l’execució de les accions i l’assoliment dels objectius prescrits en el present document, a més 
dels objectius fixats en la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana, Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic, entre altres. 

A més de definir els indicadors adequats per a quantificar l’evolució del sistema de mobilitat, es configura els 
organismes responsables de planificar el seguiment i el control al llarg del període de vigència del pla.  

Una manera adequada de reconèixer l’assoliment de la implantació d’un sistema evolutiu, és a dir, d’un programa 
d’actuacions, i en especial amb un determinat model de mobilitat, és realitzant un seguiment d’aspectes que es 
desitja potenciar o aconseguir. Els indicadors de seguiment són els instruments adequats per a açò. Aquests no 
representen la realitat exacta, són instruments per a interpretar-la, i per a controlar la seua evolució en relació 
als objectius plantejats, de forma que es puga intervenir per a corregir inèrcies no desitjades o per a intensificar 
certes accions. 

Com en qualsevol procés evolutiu, el factor temps resulta determinant per a descriure el seu comportament. 
Quantificar l’instant no explica aquest procés. Es necessari la lectura del mateix en diferents instants per a 
constatar les tendències o valorar els resultats en un termini determinat i comprovar el grau de compliment 
d’uns objectius establerts i, poder extrapolar, si escau, el seu comportament per al termini major de dotze anys. 
L’avaluació temporal dels resultats es realitzarà comparant el valor de cada indicador obtingut (Escenari 
temporal) amb periodicitat anual o a la revisió del pla amb l’indicador objectiu (Escenari desitjat). Com a punt de 
partida s’incorpora el valor actual de cadascun dels indicadors. També s’indica per a cada indicador la font de les 
dades d’origen  per a obtenir les dades necessàries. 

A continuació es presenten el conjunt d’indicadors de seguiment objectius que serviran per avaluar les mesures 
establertes: 
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Àmbit Descripció Escenari 

actual 
Escenari 
desitjat 

Font 
d’informació 

REPARTIMENT 
MODAL 

Relació desplaçaments interns a 
peu i desplaçaments interns totals 

37,4% 47% Qüestionari 
de mobilitat 

 Relació desplaçaments interns 
amb bicicleta i desplaçaments 
interns totals 

6,4% 7,5% Qüestionari 
de mobilitat 

 Relació desplaçaments amb 
transport públic i desplaçaments 
totals 

6,5% 7,5% Qüestionari 
de mobilitat 

 Relació desplaçaments amb en 
vehicle privat i desplaçaments 
totals 

49,7% 38% Qüestionari 
de mobilitat 

MQ- ESPAI PÚBLIC I 
MOBILITAT 
QUOTIDIANA AL 
NUCLI URBÀ 

Elaboració de projecte xarxa 
mobilitat quotidiana 

- Si Ajuntament 

 Nombre d’accions d’urbanisme 
tàctic xarxa mobilitat quotidiana 

- 2 
 

Ajuntament 

 Relació longitud de la xarxa de 
mobilitat quotidiana i la longitud 
de la xarxa de mobilitat quotidiana 
total. 

- Xarxa pral 
5.653,76 ml 
Xarxa secund. 
3.008,95 ml 

Ajuntament 

 Nombre d’accions d’urbanisme 
tàctic àrea exclusiva de vianants 

- 2 Ajuntament 

 Elaboració de projecte àrea 
exclusiva de vianants 

- Si Ajuntament 

 Relació superfície executada àrea 
exclusiva per a vianants executada 
i superfície total. 

 6.408 m2 Ajuntament 

 Relació superfície entorn mercat 
executada i la superfície total. 

- 3.400 m2 Ajuntament 

 Equipaments amb projecte de 
millora de l’entorn realitzat. 

- 8 Ajuntament 

 Elaboració de projecte en Ronda 
Antoni Ludenya 

- Si Ajuntament 

 Relació superficie executada 
Ronda Antoni Ludenya i la 
superfície total. 

 7.500 m2 Ajuntament 



 

 

 

 

 Elaboració de projecte en Ronda 
Síndic Antoni Albuixech 

- Si Ajuntament 

 Nombre de reunions de coordinació 
amb Generalitat Valenciana per a 
projecte Ronda Antoni Ludenya. 

- 3 Ajuntament 

 Elaboració de projecte en Ronda 
Historiador Lluís Alabarta 

- Si Ajuntament 

 Nombre de reunions de 
coordinació amb Diputació de 
València per a  projecte Ronda 
Historiador Lluís Alabarta 

- 3 Ajuntament 

 Elaboració de projecte carrils 
ciclistes a les rondes 

- Si Ajuntament 

 Relació carrils ciclistes a les rondes 
executats i carrils totals. 

- 3.800 ml Ajuntament 

 Nombre de nous aparcaments de 
bicicleta 

20 uds 60 uds Ajuntament 

 Nivell soroll vies del nucli urbà - <55 dbA 
durant el dia 
<45 dbA 
durant la nit 

Estudi 
acústic 
Ajuntament 

 Nivell soroll Ronda Antoni Ludenya >65 dbA 
durant el dia 
>55 dbA 
durant la nit 

<55 dbA 
durant el dia 
<45 dbA 
durant la nit 

Estudi 
acústic 
Ajuntament 

 Nivell soroll a la CV-42 (Ronda 
Síndic Antoni Albuixech al seu pas 
pel nucli urbà) 

>65 dbA 
durant el dia 
>55 dbA 
durant la nit 

<55 dbA 
durant el dia 
<45 dbA 
durant la nit 

Estudi 
acústic 
Generalitat 
Valenciana  

 Nivell soroll a la CV-520 (Ronda 
Historiador Lluís Alabarta) 

>65 dbA 
durant el dia 
>55 dbA 
durant la nit 

<55 dbA 
durant el dia 
<45 dbA 
durant la nit 

Estudi 
acústic 
Diputació de 
València  

 Campanyes anuals de promoció de 
la bicicleta 

- >1 Ajuntament  

 Nombre anual de participants a les 
activitats que recullen les 
campanyes. 

- 250 Ajuntament 

 Nombre de cursos de circulació 
amb bicicleta 

- ≥ 2 Ajuntament 

MV- MOBILITAT AMB 
VEHICLE PRIVAT I 
APARCAMENT AL 
NUCLI URBÀ  

Execució projecte modificació 
secció carrer Romaní 

- Si Ajuntament 
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 Execució projecte modificació 

secció carrer Romaní 
- Si Ajuntament 

 Elaboració projecte ronda nord - Si Ajuntament 
 Nombre de reunions de 

coordinació amb Generalitat 
Valenciana per a projecte ronda 
nord 

- 3 Ajuntament 

 Emissions anuals CO2 mobilitat 
interna 

3.020 
TCO2/any 

2.718 
TCO2/any 

Ajuntament 

 Emissions anual CO2 mobilitat 
interurbana a les principals vies 
rodades  

8.010,40 
TCO2/any 
 

7.209,36 
TCO2/any 

Ajuntament 

 Emissió anual NOx 
 

11 µg/m3 <11 µg/m3 Xarxa 
Valenciana de 
Vigilància i 
Control de la 
Contaminació 
Atmosfèrica 

 Emissió anual de PM10 15 µg/m3 <15 µg/m3 Xarxa 
Valenciana de 
Vigilància i 
Control de la 
Contaminació 
Atmosfèrica 

 Emissió anual de PM2.5 9 µg/m3 <9 µg/m3 Xarxa 
Valenciana de 
Vigilància i 
Control de la 
Contaminació 
Atmosfèrica 

 Nombre de denúncies 
estacionaments indeguts 

340 
denúncies/any 

226  
denúncies/any 

Policia local 

 Inventari places PMR i revisió 
normativa 

- Si Policia local 

 Nombre de punts de recàrrega 
vehicles elèctrics 

5 9 Ajuntament 

 Relació de vehicles (turismes) 
menys contaminants en relació al 
total de vehicles (turismes) 

0,16%  ≥ 1,5 % Ajuntament 

 Nombra de senyals actualitzades 
de càrrega i descàrrega 

- 16 Policia local 



 

 

 

 

 Nº m2  d’aparcament públic fora de 
la calçada a la via pública x 100/ Nº 
m2  d’aparcament públic fora + 
dins de la calçada a la via pública  

- - Ajuntament 

MI- MOBILITAT 
INTERURBANA  
 

Elaboració de proposta en carrer 
Salvador Botella 

- Si Ajuntament 
 

 Nombre de reunions amb equip 
tècnic i equip de govern de 
l’Ajuntament de Benifaió per a 
impulsar projecte d’itinerari 
ciclista a l’estació de rodalies de 
Benifaió 

- ≥ 3 Ajuntament 

 Elaboració projecte d’ itinerari 
ciclista a l’estació de rodalies de 
Benifaió 

- Si Ajuntament 

 Estudi de viabilitat autobús a la 
demanda a l’estació de ferrocarril 
de Benifaió (línia C-2) 

- Si Ajuntament 

 Nombre de reunions amb 
administracions competents i 
operador de transport públic. 

- ≥ 3 Ajuntament 

 Posada en marxa dels projectes 
CV-110 i CV-111 

- Si Ajuntament 
 

 Estudi de viabilitat autobús a la 
demanda a l’estació de ferrocarril 
de Sollana (línia C-1) 

- Si Ajuntament 

 Nombre expedicions connexions 
actuals autobús interurbà 

- ≥ 3 Operadors de 
transport 

 Relació desplaçaments amb 
transport públic i desplaçaments 
totals.  

6,5% 7,5% Qüestionari 
de mobilitat 

 Nombre de parades de transport 
públic adequades. 

- ≥ 6 Ajuntament 

 Establir una parada de taxis - Si Ajuntament 
 Nombre de panells instal·lats 

d’informació dinàmica 
- ≥ 3 Ajuntament 

 Emissions anual CO2 mobilitat 
interurbana pel transport públic 

15,84 
TCO2/any 

14,26 
TCO2/any 

Ajuntament 

MP- MOBILITAT ALS 
POLÍGONS 
INDUSTRIALS  

Elaboració d’un pla de mobilitat als 
polígons. 

- Si Ajuntament 
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 Elaboració projecte ampliació 
xarxa ciclista al polígon Juan 
Carlos I 

- Si Ajuntament 

 Reduir intensitat de vehicles en el 
accessos al polígon i en la ronda 
Antoni Ludenya 
 

> 10.000 
vehicles/dia 

< 10.000 
vehicles/dia 

Aforaments 
Ajuntament 

 Creació d’una plataforma digital 
 

- Si  Ajuntament 

 Nombre de persones inscrites al 
servei municipal de cotxe 
compartit 
 

- 1.000 Servei 
municipal de 
cotxe 
compartit 

 Nombre de reunions amb 
administracions competents per a 
la creació d’un estació de la línia C-
2 al polígon industrial Juan Carlos I 
 

- ≥ 2 Ajuntament 

CT- CONNEXIÓ AMB 
L’ENTORN RURAL I 
NATURAL 

Elaboració projecte adequació 
camins històrics 
 

- Si Ajuntament 

 Relació longitud d’itineraris  
camins històrics adequats i la 
longitud total. 
 

- 3.750 m Ajuntament 

PU- ORGANITZACIÓ 
DE LA MOBILITAT I 
POLÍTIQUES 
URBANES  

Creació d’ ordenança de mobilitat i 
trànsit 

- Si Ajuntament 

 Revisió de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per ocupació 
del domini públic local 

- Si Ajuntament 

 Nombre de vehicles elèctrics en la 
flota municipal de vehicles 

1 ≥ 3 Ajuntament 

 Nombre de vehicles no motoritzats 
en la flota municipal de vehicles 

0 ≥ 2 Ajuntament 

 Creació Mesa de Mobilitat - Si Ajuntament 
 Nombre d’integrants de la Mesa de 

Mobilitat 
- 10 Mesa de 

Mobilitat 
 Nombre de reunions anuals de la 

Mesa de Mobilitat. 
- ≥ 2 Ajuntament 



 

 

 

 

 Nombre anual de campanyes de 
promoció de la mobilitat 
sostenible 

- ≥ 2 Ajuntament 

 Nombre anual de participants a les 
activitats proposades durant les 
campanyes 

- 250 Ajuntament 

SS- SEGURETAT I 
SALUT DE LA 
CIUTADANIA  

Actualització d’informe afectació 
acústica CV-42 

- Si Ajuntament 

 Freqüència d’actualització 
informes afectació acústica 

 > 15 anys 5 anys Generalitat 
Valenciana 

 Mesuraments acústics a les vies 
principals del nucli urbà 

- 2 anys Ajuntament 

 Nombre d’accidents anual 60 40 Policia local 

17.2. EMPREMTA DE CARBONI 

El sector del transport és una de les principals fonts d’emissió de contaminants a l’atmosfera, un 85% dels quals 
prové dels mitjans de transport rodats. Els vehicles emeten més de 1.000 substàncies químiques a l’atmosfera, 
generalment complexes, que hi romanen en forma de gas, aerosols i partícules. Els principals contaminants 
atmosfèrics provinents de la combustió dels vehicles són el monòxid de carboni (CO), el diòxid de carboni (CO2), 
el diòxid de sofre (SO2), les partícules en suspensió totals (PST), els òxids de nitrogen (NOx), els compostos 
orgànics volàtils (COV) i el plom (Pb).  

Amb la finalitat de simplificar els càlculs, i seguint metodologia del Ministeri per a la Transició Ecològica, no es 
considera necessària la comptabilització d'uns altres GEI diferents del CO₂ en les emissions associades al 
transport, per ser en general d'un ordre de magnitud substancialment inferior a les emissions de CO₂. 

El càlcul de l’empremta de carboni s’ha  estimat per a la mobilitat urbana i interurbana del municipi. La mobilitat 
interurbana inclou els desplaçaments realitzats per vehicles privats motoritzats i també els desplaçaments en 
transport públic dins del terme municipal. 

 Mobilitat urbana 

Segons les enquestes del PMOME de l’any 2018, en un dia feiner el conjunt de desplaçaments realitzats pels 
residents suposen un total de 22.361 desplaçaments. Els desplaçaments intern representen el 61,3% del total del 
desplaçaments, i ascendeixen a 13.708 desplaçaments. 

El repartiment modal en el desplaçaments interns en un dia feiner mostra que més de la meitat d’aquests 
desplaçaments s’efectuen mitjançant modes motoritzats, representant la mobilitat a peu un baix percentatge 
de la mobilitat total (37,4%).  

A partir del repartiment modal i els desplaçaments interns, es determina el nombre de viatges efectuats segons 
cada mode de desplaçament. 
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Mode de desplaçament % Desplaçaments Interns Nombre de viatges 

A peu 37,4% 5.126 

Bicicleta 6,4% 877 

Transport públic 6,5% 892 

Vehicle privat 49,7% 6.813 

TOTAL 100,0% 13.708 
 

Taula 17.1: Repartiment modal i nombre de viatges per mode de desplaçament en un dia feiner. 
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les enquestes per al PMOME de València 2018. 

Les emissions de CO2 dels modes no motoritzats (a peu i bicicleta) són nul·les, i per tant, els càlculs es continuen 
tenint en compte només vehicles privats i transport públic.  

Per a determinar la distància recorreguda pels vehicles motoritzats, s’ha recollit la duració dels viatges interns 
i s’ha considerat una velocitat interna del nucli urbà de 30 km/h. En Almussafes no existeix transport públic 
intern i per consegüent no es produeixen desplaçaments  interns en aquest mode. 

 

DISTÀNCIA RECORREGUDA PER VEHICLE MOTORITZAT PRIVAT   

Mode de desplaçament Distància (km) 
 
% Vehicles 

Nombre 
Viatges 

 
Km total 

Vehicle motoritzat privat 2,5 km 8,82% 601 1.502,84 

 5 km 58,82% 4.010 20.037,85 

 7,5 km 8,82% 601 4.508,52 

 10 km 2,94% 200 2.003,79 

 12,5 km 5,88% 400 5.009,46 

 15 km 8,82% 601,14 9.017,03 

 17 km 5,88% 400 7.013,25 

TOTAL  100% 6.813 49.092,74 



 

 

 

 

 
Taula 17.2: Distància recorreguda per vehicle motoritzat privat. Font: Elaboració pròpia. 

D’acord a la informació publicada en l’espai web de l’IDAE les equivalències d’emissions segons els consums del 
vehicles són les següents.  

 

EQUIVALÈNCIES EMISSIONS   

  Emissió kgCO2/l Consum Emissió kgCO2/km 

Vehicle gasolina  2,35 kgCO2/l 13 km/l 0,18 kgCO2/km 

Vehicle gasoil 2,64 kgCO2/l 16 km/l 0,16 kgCO2/km 

Taula 17.3:  Equivalència emissions. Font: IDAE. 

 
S’ha consultat l’Anuari Estadístic General de la Direcció General de Tràfic per a extreure la distribució dels 
vehicles per tipus i carburants consumits per a l’any 2020 en la província de València.  
 

 
Any 

 
Turismes %Gasolina-%Gasoil 

2020 45,63%-54,03% 
 

Taula 17.4: Percentatges de carburants per a cada tipus de vehicles. Font: DGT 

 

Emissions CO2 procedents de la mobilitat interna     

 
Emissió kgCO2/km Distància 

km/dia 
Distància km/any KgCO2/any TCO2/any 

Vehicle gasolina  0,18 kgCO2/km 22.401 8.176.371  1.471.746 1.471 

Vehicle gasoil 0,16 kgCO2/km 26.524,87 9.681.554 1.549.048 1.549 

TOTAL  49.092,74   3.020 

Taula 17.5: Emissions CO2 procedents de la mobilitat interna. Font: Elaboració pròpia. 

 Mobilitat interurbana 
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Dels resultats dels aforaments realitzats, s’ha pogut elaborar un mapa d’intensitats de trànsit que mostra el 
volum de vehicles de les principals vies utilitzades per a la mobilitat interurbana. Aquestes vies són les que 
circumval·len el nucli urbà, amb més de 10.000 vehicles/dia en la Ronda Monestir de la Valldigna i Ronda Antoni 
Ludenya, i més de 6.000 vehicles/dia en la carretera CV-42 i més de 4.000 vehicles/dia en la carretera CV- 520. 
També al terme municipal discorre l’autovia AP7. Les dades es recullen en l’apartat 8.2.1 de la present memòria. 

 

 

 

Via Vehicles/dia Longitud via 
(m) 

Longitud via (km) Distància/dia Distància/any 

Ronda Monestir de la Valldigna i 
Ronda Antoni Ludenya  

Titularitat Ajuntament 

10.000 veh/dia 

Font: Aforaments Pla de 
mobilitat 

1.187,95 m 1,19 km 11.900 
km/dia 

4.343.500 
km/any 

Carretera CV-42 (Ronda Síndic 
Antoni Albuixech) 

Titularitat Generalitat Valenciana 

De glorieta nord Almussafes 
a Enllaç AP-7 (Ford):             
9.913 veh/dia (5,7 %p) 

D’accés sud Almussafes a 
Glorieta nord Almussafes: 
3.869 veh/dia (7,5%p) 

Font: Aforaments 
Generalitat Valenciana 2020 

1.495,26 m 

 

1.889,38 m  

1,49 km 

 

1,89 km 

 

14.770 
km/dia 

 

7.312 km/dia 

5.391.050 
km/any 

 

2.668.880 
km/any 

Carretera CV- 520 (Ronda 
Historiador Lluís Alabarta) 

Titularitat Diputació de València 

2.566 veh/dia (2,29 %p) 

Font: Aforaments Diputació 
de València 2020 

1.824,90 m  1,82 km 4.670 km/dia 1.704.550 
km/any 

Autovia AP7 19.311 veh /dia (1,171%p) 

Font: Ministeri de Transport, 
Mobilitat i Agenda Urbana 

4.247,43 4,25 km 82.071 
km/dia 

29.955.915 
km/any 

Taula 17.6: Distància recorreguda per vehicle motoritzat privat. Font: Elaboració pròpia. 

 



 

 

 

 

  Emissió kgCO2/l Consum mitjà Emissió kgCO2/km 

Vehicle gasolina  2,35 kgCO2/l 13 km/l 0,18 kgCO2/km 

Vehicle gasoil 2,64 kgCO2/l 16 km/l 0,16 kgCO2/km 

Vehicle pesant gasoil 2,64 kgCO2/l 100 km/30 l 0,8 kgCO2/km 

Taula 17.7:  Equivalència emissions. Font: IDAE. 

 

Emissions CO2 procedents de la mobilitat interurbana a les principals vies rodades 

Via 
Emissió 
kgCO2/km 

Km/any KgCO2/any TCO2/any 

Ronda Monestir de la Valldigna i Ronda Antoni Ludenya 

0,18 
kgCO2/km 
Vehicle 
gasolina 

1.981.939,05 
km/any 

356.749 
kgCO2/any 

356,75 TCO2/any 

 

0,16 
kgCO2/km 
Vehicle gasoil 

2.346.793,05 
km/any 

375.486 
kgCO2/any 

375,49 TCO2/any 

Carretera CV-42 (Ronda Síndic Antoni Albuixech) 

0,18 
kgCO2/km 
Vehicle 
gasolina 

3.435.014,82  
km/any 

618.302,67 
kgCO2/any 

618,30 TCO2/any 

 

0,16 
kgCO2/km 
Vehicle gasoil 

4.067.364,69 
km/any 

650.778,35 
kgCO2/any 

650,78 TCO2/any 

 

0,8 kgCO2/km  
Vehicle 
pesant 

531.955,38 
km/any 

425.564,30 
kgCO2/any 

425,56 TCO2/any 

Carretera CV- 520 (Ronda Historiador Lluís Alabarta) 

0,18 
kgCO2/km 
Vehicle 
gasolina 

759.974,86 
km/any 

136.795,48 
kgCO2/any 

136,80 TCO2/any 

 

0,16 
kgCO2/km 
Vehicle gasoil 

889.878,19 
km/any 

143.980,51 
kgCO2/any 

143,98 TCO2/any 
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0,8 kgCO2/km  
Vehicle 
pesant 

39.034,20   
km/any 

31.227,36 
kgCO2/any 

31,23 TCO2/any 

Autovia AP7 

0,18 
kgCO2/km 
Vehicle 
gasolina 

13.508.821,38  
km/any 

2.431.587,85 
kgCO2/any 

2.431,59 TCO2/any 

 

0,16 
kgCO2/km 
Vehicle gasoil 

15.995.652,41 
km/any 

2.559.304,39 
kgCO2/any 

2.559.30 TCO2/any 

 

0,8 kgCO2/km  
Vehicle 
pesant 

350.783,76  
km/any 

280.627,01 
kgCO2/any 

280,63 TCO2/any 

TOTAL    8.010,40TCO2/any 

Taula 17.8: Emissions CO2 procedents de la mobilitat interurbana a les principals vies rodades. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Nombre 
expedicions 
dia feiner 

Nombre 
expedicions 
dia festius 

Longitud itinerari 
en terme 
municipal (m) 

Distància/
setmana 
(m) 

Distància/
setmana 
(km) 

Distància/any 
(km) 

Línia València – Almussafes – 
Benimodo 

5 anada        
7 tornada 

2 anada        
2 tornada 

3.572 m anada  
3.278 m  tornada 

285.642  285.64 14.853,38 

Línia València – Centre penitenciari 
de Picassent 

3 anada        
3 tornada 

2 anada        
2 tornada 

3.572 m anada 
3.278 m  tornada 

143.850 143,85 7.480,20 

Línia Sollana – Almussafes – 
Hospital de la Ribera 

1 anada         
1 tornada 

 3.872 m anada  
3.872 m tornada   

54.208 54,21 2.818,82 

TOTAL      25.152,40 km 

Taula 17.9: Distància recorreguda pel transport públic. Font: Elaboració pròpia. 

 

  Emissió kgCO2/l Consum mitjà Emissió kgCO2/km 

Vehicle transport gasoil 2,64 kgCO2/l 100 km/24 l 0,63 kgCO2/km 



 

 

 

 

Taula 17.10:  Equivalència emissions. Font: IDAE. 

 

 

 

Emissions CO2 procedents de la mobilitat interurbana en transport públic   

Via Emissió kgCO2/km Km/any KgCO2/any TCO2/any 

 0,63  25.152,40  15.846  15,84  

Taula 17.11: Emissions CO2 procedents de la mobilitat interurbana en transport públic. Font: Elaboració pròpia. 
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18. PROGRAMACIÓ, INVERSIONS I SEGUIMENT DE LES ACCIONS REVISAR 

Com ja s’ha indicat a l’inici del document el Pla de Mobilitat d’Almussafes és un document estratègic per a la 
planificació concreta en matèria de serveis públics de transport, d’infraestructures i de la resta d’accions en 
relació amb el condicionament de l’espai públic urbà. La dinàmica actual en la gestió municipal, que no contempla 
habitualment processos de planificació estratègica, pot presentar-se com un punt de feblesa de partida per a la 
implantació efectiva i eficient d’aquesta figura de planificació. 

Altre aspecte a tindre en compte, és la difícil assumpció de compromisos d’execució d’accions en un període de 
temps determinat per part de l’Ajuntament, ja que, sovint, aquestes accions comporten la necessitat de 
finançament extern (parcialment o total) i no compromès amb administracions de rang superior. Açò provoca 
inseguretat respecte a la disponibilitat de recursos financers futurs. 

Per això, una de les coses per fer operant el treball de planificació de la mobilitat municipal és la de coordinació 
que ha de cercar l’Ajuntament amb la resta d’administracions públiques implicades, perquè es poden produir 
situacions externes a la pròpia dinàmica local que poden condicionar el model de mobilitat dissenyat i interferir 
en aquest treball de planificació. 

Per altra banda, el Pla de Mobilitat es presenta com un potent instrument per concertar actuacions entre les 
diferents àrees de l’Ajuntament i entre els diferents nivells de l’administració pública que estan disposats o bé a 
exercir les seues competències específiques en matèria de mobilitat de la mà del municipi o bé a fer cooperació 
local, cercant la millora de la integració horitzontal de polítiques sectorials i de la integració vertical de polítiques 
de mobilitat. 

Per tant en aquest treball de síntesi final, s’ha intentat adequar un programa d’actuació, les accions, les quals 
han estat debatudes a través de l’ens de participació habilitat, els recursos financers necessaris i el termini per 
a desenvolupar-les. La definició d’un termini concret de temps per a l’execució del Pla de Mobilitat permetrà la 
programació d’accions concretes i executables durant el període fixat. 

18.1. PROGRAMACIÓ ECONÒMICA TEMPORAL 

Per tal de garantir la viabilitat pràctica del procés d’implementació del Pla de Mobilitat i d’evitar que es quede 
en un estudi de bones intencions, és necessari comptar amb una programació econòmica temporal.  

En l’elaboració d’aquest programa s’han establert unes prioritats d’inversió determinades mitjançant una 
avaluació multicriteri d’alternatives, en la qual s’han considerat paràmetres econòmics, com la situació 
econòmica financera de l’Ajuntament i altres administracions públiques de rang superior, com també altres de 
tipus social, ambiental, organitzatiu, etc. Aquestes prioritats d’inversió han estat concretades en una graella 
d’acció que conté les mesures a executar agrupades per àmbits d’estudi, programades en el temps (en el marc 
d’execució previst per al PMUS).  

En la fitxa de cada acció s’ha inclòs un pressupost aproximat per tal que l’Ajuntament  tinga una orientació dels 
costos que suposen i siga una informació de partida útil per a aprovar els pressupostos municipals. 



 

 

 

 

 

La programació es defineix per a  tres escenaris temporals: curt termini (1-3 anys), mitjà termini (4-6 anys) i 
mitjà termini (7-12 anys). Aquesta distribució en el temps haguera estat diferent si el context econòmic financer 
fora més favorable. Això no vol dir que el Pla de Mobilitat no haja de ser ambiciós. En aquest context el Pla de 
Mobilitat ha de ser un instrument justificatiu de les necessitats locals davant de les administracions públiques i 
així poder demanar i obtenir la seua cooperació econòmica. 

Pel que fa a la temporalització es proposen tres horitzons temporals:  

 

PERIODE  DESCRIPCIÓ 

Curt termini execució en 3 anys 

 

Quan les accions responguen a una prioritat alta per temes de 
seguretat i accessibilitat, i la viabilitat tècnica i econòmica siga 
assolible i no presente dificultats 

Mitjà termini execució en 6 anys Quan les accions comprenguen propostes relatives a millores 
complementàries a les estrictes de seguretat i accessibilitat, o 
en general presenten dificultats per a la viabilitat tècnica i/o 
econòmica, 

Llarg termini execució en 12 anys Quan les accions comporten majors dificultats tècniques, o 
depenen d’altres administracions de rang superior, i a més, el 
cost econòmic siga molt elevat, o depenga de fons de 
finançament extern. 

 
Taula 18.1. Horitzons temporals per a les accions del Pla de Mobilitat d’Almussafes. Font: Elaboració pròpia 

 

A la següent taula es recullen els terminis d’execució esperat per a cada acció. 
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18.2. INVERSIONS  

És molt aconsellable que el programa d’actuació que acompanya el Pla de Mobilitat es traduïsca en un instrument 
de finançament, és a dir, en un programa d’inversions. Aquest instrument defineix les prioritats i els mecanismes 
de finançament de les infraestructures i serveis per a la mobilitat contingudes en el pla. 

18.3. SEGUIMENT I REVISIÓ 

En la pràctica el Pla de Mobilitat s’ha de reajustar i s’ha d’adaptar als canvis que es puguen anar produint durant 
la seua elaboració i posterior execució. Malgrat els esforços de definició i concreció realitzats per a confeccionar-
lo, la programació de les accions no deixarà d’estar mai oberta i s’haurà d’anar concretant o reorientant a l’hora 
d’implementar-lo. Cal avaluar el Pla de Mobilitat regularment des de l’inici per anticipar-se als possibles 
problemes que puguen sorgir, millorar-ne el procediment de planificació i, havent-se aprovat, poder revisar les 
actuacions adoptades, si escau, i verificar l’assoliment dels resultats. 

Amb aquesta finalitat caldrà redactar informes, preferentment anuals, sobre l’evolució del Pla. Aquests informes 
hauran de ser públics per a tota la població  i al un grup de seguiment específic que es cree, a fi i efecte que 
puguen ser debatuts i es puga procedir a proposar mesures per tal de reorientar el programa d’actuació del pla, 
tot canviant-ne el calendari, les prioritats d’execució, reajustant-ne el pressupost, adaptant-lo a noves 
possibilitats de finançament, etc. si fóra necessari. 

Es determina que aquest Pla de Mobilitat siga revisat en passar 12 anys, s’avalue el que s’ha realitzat fins el 
moment i es valore la pertinença de elaborar-ne un de nou. 

El primer ens participatiu per discutir les accions ha estat el Grup de treball del Pla de Mobilitat, format per 
tècnics municipals, polítics, col·lectius i associacions i persones a títol personal implicades. Seria oportú que en 
aquest recaiguera també la tasca de realitzar el seguiment. Posteriorment, les conclusions, si procedeix, les 
elevarà a la Comissió pertinent per a finalment arribar al Ple Municipal per a la seua aprovació.  

 

 


