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A. ESBORRANY DEL PLA 
1. ANTECEDENTS I OBJECTE 

El present document constitueix l'Esborrany del Pla de Mobilitat Metropolitana 
Sostenible de l'àrea d'Alacant – Elx (PMoMe Alacant-Elx) que està elaborant la 
Consellería d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. D'acord a les Lleis 
21/2013 d'Avaluació Ambiental i 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, 
es desenvolupa el present Esborrany del Pla junt el Document Inicial Estratègic (DIE) a fi 
d'iniciar el procediment d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica que correspon a 
Plans i Programes. 

2. DIAGNÒSTIC I POTENCIALITATS 

2.1 Introducció 
En els últims anys, el marc normatiu relatiu a la mobilitat ha experimentat importants 
canvis tant a Europa com a Espanya i fins i tot a la Comunitat, amb la constatació de 
la necessitat per apostar per un nou paradigma de la mobilitat centrat principalment 
en el transport públic i els mitjans no motoritzats, la mobilitat sostenible i la reducció de 
les emissions generades com a conseqüència del transport.  

Aquest canvi de paradigmahaurà de materialitzar-se a través d'un canvi d'hàbits de la 
població i acabarà influint en molts altres aspectes com l'expansió urbana o la 
localització dels serveis urbans. Tots aquests canvis tenen com a principi fonamental la 
disminució de la dependència del vehicle privat en els desplaçaments així com la 
reducció dels impactes mediambientals derivats del transport. 

En aquest sentit, en entorns tals com les àrees metropolitanes és especialment rellevant 
la planificació conjunta de tots els municipis implicats ja que, més enllà dels límits 
administratius, aquests entorns s'entenen com un conjunt el funcionament global del 
qual presenta múltiples potencialitats i un marge de millora en diversos camps que es 
poden aconseguir des d'una planificació comuna. 

En aquesta línia s'emmarca el present Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible 
(PMoMe) de l'àrea d'Alacant-Elx, l'objecte del qual és posicionar-se com un instrument 
de referència del que es derivarà el conjunt d'actuacions previstes per a aconseguir un 
sistema de mobilitat sostenible de persones i mercaderies en l'àmbit metropolità de les 
ciutats d'Alacant i d’Elx.  
En aquest sentit, els principis i actuacions del PMoMe estan profundament lligats i van 
en la línia marcada pelPla d'Acció Territorial de les àreesmetropolitanes d'Alacant y 
d’Elxque està elaborant la Conselleriad’Habitatge, Obres Públiques i Ordenació del 
Territori amb l'objecte de definir un model territorial sostenible per a l'àrea 
metropolitana d'Alacant-Elx. 
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2.2 Caracterització de la mobilitat a la Comunitat Valenciana 
A l'efecte de realitzar una caracterització global del la mobilitat a la Comunitat 
Valenciana, es pren com a referència l'Esborrany del Pla i Document Inicial Estratègic 
del Pla de Mobilitat de l'àrea Metropolitana de València (Maig 2018-Conselleria 
d’habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori). Específicament, la informació 
emprada en tal anàlisi correspon a demanda de transport generada per Kineo 
Mobility Analytics a partir de dades de telefonia mòbil. A efectesdel present 
document, es presenten les principals conclusions de tal anàlisi referides a la mobilitat 
de la Comunitat Valenciana i, en particular de l'àrea d'Alacant-Elx. 

 Segons el Document d'inici del PMoMe València1,“diàriament a la Comunitat 
Valenciana es realitzen un poc més de 12 milions de desplaçaments…que 
suposa 2,4 desplaçaments per habitant i dia. Aquesta xifra se situa per davall 
de regions com Catalunya, Madrid o País Basc, amb més de 3 desplaçaments 
per persona i dia, però per damunt d'altres zones del sud d'Espanya com 
Andalucia i Murcia”. 

 Tal com es pot observar en la figura 
adjunta,“La gran majoria dels 
desplaçaments es concentren en les 
tres àrees metropolitanes principals 
de la Comunitat: Castelló de la 
Plana, Alacant-Elx i València. Entre 
les tres àrees es comptabilitzen més 
de 7,6 milions de desplaçaments, 
63,4% del total de la Comunitat”. 

  “A l'àrea Metropolitana de València 
es realitzen aproximadament 4,7 
milions de desplaçaments al dia 
(39,1% de tota la Comunitat), mentre 
que a l'Àrea Metropolitana 
d'Alacant-Elx són 1,9 milions (15,8% 
de tota la Comunitat) i en la de 
Castelló quasi 980.000 (8,1% de tota 
la Comunitat)”.  

 Per comarques “És interessant 
remarcarla complexitat de la 
mobilitat en el sud de la província 
d'Alacant, ja que en les comarques 
de la Vega Baixa/ el Baix Segura i el 
Baix Vinalopó es realitzen entre 
700.000 i 800.000 desplaçaments al dia, en cadascuna d'elles. Hi ha una gran 

                                                      
1Esborrany del Pla i Document Inicial estratègic del PMoMe de València. Conselleria d’Habitatge, Obres 
publiques i Vertebració del Territori, maig 2018. 

Figura 1-Principals vectors de mobilitat diària a la 
Comunitat. 
Font: Document Inicial Estratègic del PMoMe de València a 
partir de dades de demanda de transport generada per 
Kineo *Mobility Analytics a partir de dades de telefonia 
mòbil. 
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quantitat de relacions de mobilitat d'intensitat mitjana, entre una gran quantitat 
de municipis, amb una estructura territorial molt dispersa en molts punts, que 
multiplica les necessitats dels mitjansmotoritzats”. 

 Per municipis, els que “presenten fluxos de mobilitat més elevats en termes de 
desplaçaments diaris són: 

Taula 1- -Classificació dels municipis en la Comunitat perdesplaçamentsdiaris 
DESPLAÇAMENTS diaris MUNICIPIS 
>2.000.000 València 
700.000-900.000 Alacant 

500.000-700.000 
Elx 
Castelló de la Plana 

200.000-500.000 

Torrevieja 
Benidorm 
Orihuela 
Paterna 

100.000-200.000 

Torrent 
Sagunt 
Gandia 
Sant Vicent del Raspeig 
Alzira 
Alcoi 
Quart de Poblet 
Dénia 
Petrer 
Vila-real 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de demanda de transport generada perKineo Mobility 
Analytics a partir de dades de telefonia mòbil per al Document Inicial Estratègic del Pla de Mobilitat 

de l'àrea Metropolitana de València. Conselleria d’Habitatge, Obres publiques i Vertebració 
del Territori. 

 

Tal com pot observar-se en la taula anterior, Alacant, Elx i Sant Vicent del Raspeig, són 
els tres únics municipis a l'entorn d'Alacant-Elx que generen fluxos de mobilitat per 
damunt de 100.000 desplaçaments diaris. 

 En el document delPMoMe de València pres com a font, “es jerarquitzen les 
relacions més importants entre municipis de la Comunitat  
 

Taula 2 - Classificació de les principals relacions de mobilitat entre parells de municipis en la 
Comunitat. 

DESPLAÇAMENTS diaris MUNICIPIS 
>100.00 Alacant Sant Vicent del Raspeig 

50.000-100.000 
València Paterna 
Elda Petrer 
València Alboraia 
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DESPLAÇAMENTS diaris MUNICIPIS 
Alacant Elx 
Castelló de la Plana Almassora 
Valencia Mislata 
Valencia Burjassot 

35.000-50.000 

Valencia Quart de Poblet 
Alacant Sant Joan d’Alacant 
València Torrent 
Torrevieja Orihuela 
Elx Santa Pola 
Valencia Xirivella 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de demanda de transport generada 
perKineoMobilityAnalytics a partir de dades de telefonia mòbil per al Document Inicial Estratègic 

del Pla de Mobilitat de l'àrea Metropolitana de València. Conselleria d’Habitatge, Obres 
publiquesi Vertebració delTerritori. 

Sobre la base del que es pot afirmar, a l'entorn d'Alacant-Elx els municipis que tenen 
condició de vinculats són Alacant-Sant Vicent del Raspeig, Alacant-Elx, Alacant- Sant 
Joan d'Alacant i Elx-Santa Pola. 

 Realitzant una anàlisi de la distribució per distàncies, en el Document d'inici 
delPMoMe València s'afirma que ”en funció de les distàncies recorregudes, en 
la Comunitat Valenciana existeix un potencial de més del 85% de tots els 
desplaçaments que podrien ser realitzats en mitjans sostenibles, d'acord amb la 
informació proporcionada per les corbes de distribució de distàncies”. 
“En la Comunitat Valenciana, el 28% de desplaçaments diaris recorren 
distàncies de menys de 1,5 km. Si sumem els desplaçaments en el rang entre els 
1,5 km i els 5 km de distància, el potencial de mitjans no motoritzats (a peu i 
amb bicicleta) augmenta fins al 59% dels fluxos de mobilitat. Considerant que 
els desplaçaments entre 5 km i 10 km són aptes per al transport públic, així com 
la mitatdels compresos entre 10 km i 25 km, el potencial per al transport 
col·lectiu ascendeix al 26,5% de tots els desplaçaments, la qual cosa indica un 
total de potencials desplaçaments sostenibles del 85,5%”. 

Figura 2-Distribució de desplaçaments diaris a la Comunitat Valenciana (esquerra) i a l'àrea 
metropolitana d'Alacant-Elx (dreta) en funció de la distància 

 
Font: Document Inicial Estratègic del PMoMe de València a partir de dades de demanda de 

transport generada per Kineo Mobility Analytics a partir de dades de telefonia mòbil. 
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Específicament“l'Àrea d'Alacant-Elx és singular, ja que té dosmunicipis de gran 
grandària (segon i tercer de laComunitat), amb elevat índex 
d'autocontenció,separats entre sí alguns quilòmetres, i pocs municipis de menor 
grandària en els quals els desplaçaments a peu siguen majoritaris. 
Elpercentatgede viatges diaris que recorren distàncies de menys d'1,5 km és 
només del 11%; per el contrari, els desplaçaments entre 1,5 km i 5 km sumen un 
aclaparant 65%, així el total de potencials desplaçaments sostenibles, inclòs el 
transport públic, és del 93%”. 

 D'altra banda, l'autocontenció és el percentatge dels desplaçaments amb 
origen i destinació dins del propi municipi respecte del total de desplaçaments 
del municipi i representa, en certa manera, el grau d'autosuficiència dels 
municipis quant a generació i atracció de mobilitat. Referent a açò, s'obté que 
“el 51,7% dels viatges a la Comunitat són interns”i que els municipis de la 
província d'Alacant que presenten una autocontenció superior al 65% són els 
següents: 

Taula 3- Índexs d'autocontenció dels municipis de la província d'Alacant 
MUNICIPIS  INDICE D'AUTOCONTENCIÓ 
Elx 80% 
Alcoi 78,8% 
Alacant 77,4% 
Denia 76,5% 
Villena 75% 
Torrevieja 74,8% 
Jávea/Xàbia 73,2% 
Pilar de la Horadada 67,7% 
Benidorm 66,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de demanda de transport generada 
perKineoMobilityAnalytics a partir de dades de telefonia mòbil per al Document Inicial Estratègic 

del Pla de Mobilitat de l'àrea Metropolitana de València. Conselleria d’Habitatge, Obres publiques 
iVertebració delTerritori. 

A l'efecte de comparar els índexs d'autocontenció, s'indica que “l'autocontenció 
del municipi d'Elx és del 80%, la d'Alcoi 78,8%, la d'Alacant 77,4% i la de Benidorm 
66,9%” pel que municipis comElx, Alcoi i Alacant en la província d'Alacant podrien 
destacar per funcionar de forma relativament autosuficient en termes de 
generació i atracció de viatges i, tal com s'assenyala en el document d'inici del 
PMoMe València, “per funcionar en certa manera prou concentrats en si 
mateixos”. 
 
D’altra banda: 
  “La mobilitat interprovincial és molt reduïda, amb a penes ‘1,7% (209.000) dels 

desplaçaments diaris i, per tant, amb elevats índexs d'autocontenció provincial 
(viatges que es realitzen dins d'una mateixa província). 



 
 
 

 

Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible de l’Àrea d’Alacant-Elx 
10 

 

 “Aquests valors posen de manifest la importància de la província com a àmbit 
consolidat a efectes laborals i de prestació de béns i serveis en la Comunitat. 
No és habitual eixir diariamante de la província de residència”. 

  “L'estructura de fluxos de mobilitat és complexa, i reflecteix la diversitat de 
relacions funcionals que existeixen entre els municipis de la Comunitat, reflectint 
el mapa següent els principals vectors de mobilitat diària intermunicipal, i en el 
qual es comprova l'existència de dues realitats diferents en la Comunitat: el 
sistema rural i el sistema urbà”. 

  “El primer (sistema rural), que pot apreciar-se en color groc, reflecteix unes 
zones de l'interior que, a causa d’estarr molt poc poblades, a penes registren 
viatges; i el segon, molt poblat, i de projecció fortament litoral dibuixa un rosari 
de connexions des de Vinaròs fins al Pilar de la Horadadaque només s'afebleix 
en el tram de costa comprès entre Alcalà de Xivert i Cabanes”.  

 Quant al sistema rural, en el Document Inicial Estratègic del PMoMe València 
s'esmenta que, analitzant la destinació principal dels viatges dels municipis del 
sistema rural, “a vegades els xicotets municipis depenen de centres del sistema 
urbà pròxim per a resoldre les seues necessitats fonamentals (Xàtiva, Ontinyent, 
Villena, Alcoi, Requena, Segorbe, Benidorm, Dénia, etc.) però altres vegades, 
aquests centres urbans estan tan lluny que altres nuclis rurals estan exercint 
aquesta funció. És el cas de Morella, Xert, Vilafranca, Alcalà de Xivert, Villar del 
Arzobispo, Chelva, Jalance, Villanuevade Castellón, La Nucia, etc.  
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Figura 3-Destinació principal dels desplaçaments de cada municipi del sistema rural. 

 
Font: Document Inicial Estratègic delPMoMe de València a partir de dades de demanda de transport 

generada perKineoMobilityAnalytics a partir de dades de telefonia mòbil. 
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PAS 1. DEFINICIÓ DE LES CIUTATS CENTRALS 
El primer pas d'aquesta metodologia consisteix a definir els nuclis al voltant dels quals 
es conforma la corona metropolitana dels municipis d'Alacant y d’Elx, açò és l'àrea 
que s'establirà com a àmbit del PMoMe. Aquests nuclis, que es denominen 
habitualment “ciutats centrals” en la literatura tècnica, s’estableixen a partir d'uns 
criteris d'inclusió adaptats, entre altres coses, a les característiques intrínseques de 
l’entorn. D’aquesta manera, els criteris definits per a considerar un nucli com a ciutat 
central a l'entorn d'Alacant-Elx són els següents: 

1. Població suficient per a generar atracció 
o Criteri 1. Població superior a 50.000 habitants 

2. Autosuficiència 
o Criteri 1. Autocontenció superior al 50% del total de viatges 
o Criteri 2. Més del 50% de la població ocupada residenten el municipi 

treballa en el mateix municipi.2 
Aquests criteris de población i autosuficiencia estan basats en els criteris definits en el 
document “AlternativeApproaches to Defining Metropolitan and Senar metropolitan 
Areas” del Federal Register (1998). 3 
De l'aplicació dels criteris anteriors a l'àrea urbana integrada d'Alacant-Elx (definida 
per l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 2011), s'obtenen dues ciutats 
centrals: Alacant i Elx. 
 
PAS 2. DEFINICIÓ DE LA RELACIÓ ENTRE LES CIUTATS CENTRALS 
El següent pas consisteix a analitzar la relació entre les ciutats centrals (Alacant i Elx), és 
a dir, establir si cadascuna de les ciutats centrals o atractores funciona com una única 
àrea metropolitana o si, per contra, cada ciutat central funciona de forma 
independent, donant lloc a diverses àrees metropolitanes relativament independents.  
 
Per a açò, és necessari estudiar les relacions existents entre tots dos municipis, 
considerant que les ciutats centrals conformaran una única àrea metropolitana si la 
interrelació entre ambdues compleix els següents criteris: 

 La relació de viatges entre els municipis supose, eliminant l'autocontenció, un 
percentatge superior al 15% dels viatges externs.  

 La relació de viatges amb motiu treball, supose més d'un 15% del total de 
viatges externs a cadascun dels municipis. 

Aquests criteris estan basats en els definits en el document “Concepte i delimitació 
d'àrees metropolitanes: una aplicació a les àrees metropolitanes d'Espanya” 
del Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona. 4 

                                                      
2Dades municipals de persones afiliades a la Seguretat Social per municipi de residència de l'afiliat 2017 del 
Portal estadístic de la GVA i dades de relacions municipi de residència-municipi de treball del Cens 2011 
(INE) actualitzades al 2017 amb dades municipals de persones afiliades a la Seguretat Social per lloc 
d'activitat de l'afiliat 2011-2017 del Portal estadístic de la GVA. 
3Federal Register (1998): “AlternativeApproachestoDefiningMetropolitan and NonmetropolitanAreas; Notice”, Volume 63, 
Number 244, December 21, pàg. 70525-70561. 
4Rafael Boix Domènech (2007). Concepto y delimitación de áreas metropolitanas: una aplicación a las áreas metropolitanas 
de España. *Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona 
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De l'aplicació dels criteris anteriors a les ciutats centrals d'Alacant i Elx, es compleixen 
per a ambdues i, per tant, és possible afirmar que ambdues ciutats conformaran un 
àrea metropolitana integrada. 
 
PAS 3. DEFINICIÓ DE L'ÀMBIT D'ATRACCIÓ DE CADASCUNA DE LES CIUTATS CENTRALS 
El següent pas consisteix a definir per a cadascuna de les ciutats centrals, l'àmbit 
d'atracció, és a dir, els nuclis de menor entitat a elles que es troben al seu voltant i que, 
per la seua relació de viatges amb les ciutats centrals, es pot considerar que tenen 
dependència funcional directa amb elles.  
 
En aquest sentit, es tracta d'analitzar el grau d'atracció cap als nuclis (o ciutats) 
centrals des dels municipis limítrofs. La metodologia emprada per calcular aquest grau 
d'atracció ha estat basada en l’utilitzadaen el treball “El Sistema Urbà d'Espanya”, el 
qual va ser publicat en la revista de geografia i ciències socials al març de 2012 pels 
professors Josep Roca Cladera, Monserrat Moix Bergadà i Blanca Arellano Ramos, de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest treball recull la formulació necessària 
per al càlcul del denominat “Índex de vinculació” entre municipis.  
 
Així, s'ha adaptat aquesta formulació considerant models gravitacionals de distribució 
de viatges entre dues zones (1,2) permetent determinar què municipis estan vinculats a 
l'àmbit d'atracció de cadascuna de les ciutats centrals i poden considerar-se, per tant, 
part de l'Àrea Metropolitana d’Alacant-Elx 
 
Concretament, la capacitat d'atracció entre dos municipis sobre la base de la relació 
de viatges respecte a la població de tots dos, s'obté mitjançant la següent formulació 
 

ó
, ,  (1) 

Sent: 
- C atracción coeficient capacitat d'atracció 1-2 
- V1,2: viatges amb origen en el municipi d'anàlisi i destinació el municipi o ciutat 

central 
- V2,1: viatges amb origen en el municipi central i destinació el municipi d'anàlisi 
- P1: nombre d'habitants del municipi d'anàlisi 
- P2: nombre d'habitants del municipi o ciutat central 

 

Seguidament, s'adjunten les taules que permeten analitzar la capacitat d'atracció des 
de cada municipi cap als nuclis centrals de l'àmbit, Alacant i Elx. 
 

Taula 4-Capacitat d'atracció de municipis limítrofs amb Alacant 

Capacitat d’atracció 

Municipis  Alacant 

Sant Vicent del Raspeig 356,901 
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Capacitat d’atracció 

Municipis  Alacant 

Sant Joan d'Alacant 159,797 

Mutxamel 63,985 

El Campello 54,789 
Elx 30,227 

Monforte del Cid 8,683 

Agost 5,606 

Santa Pola 5,366 

Villajoyosa 1,584 

Novelda 1,071 

Aspe 0,807 

Benidorm 0,712 

Crevillent 0,337 
Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de demanda de transport generada per Kineo MobilityAnalytics 

a partir de dades de telefonia, 

 
Com es pot observar en la taula anterior, que mostra l'indicador Capacitat d'atracció 
entre cada municipi analitzat amb Alacant, existeix una relació de dependència que 
varia de forma exponencial. Com l'objectiu d'aquest anàlisi és seleccionar aquells 
municipis que tinguen una relació de dependència significativa amb Alacant, s'han 
analitzat els percentils de la distribució dels indicadors Capacitat d'atracció a fi 
d'establir el punt d'inflexió o valor de tall a partir del que les relacions amb Alacant es 
poden considerar significatives. En aquest sentit, el percentil60 proporciona el valor 
que implica que el 60% de la sèrie de dades queda per davall d'ell (i, per tant, el 40% 
de la sèrie queda per damunt). Sent el valor d’aquestestadístic25.92 punts per al cas 
que ens ocupa, els municipis que quedarien per damunt d'aquest estadístic i, per tant, 
que pot considerar-se tenen una relació de dependència significativa amb Alacant 
són els següents: 

 Sant Vicent del Raspeig 
 Sant Joan d’Alacant 
 Mutxamel 
 El Campello 
 (Elx) 

A continuació, es realitza una anàlisi similar de les relacions de dependència amb el 
nucli central de Elx:  

Taula 5- Capacitat d'atracció de municipis limítrofs amb Elx 

Capacitat d’atracció 

Municipis  Elx 

Santa Pola 99,084 

Crevillent 96,792 

Alacant 30,227 

Aspe 25,964 
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Capacitat d’atracció 

Municipis  Elx 

Monforte del Cid 4,947 

Sant Vicent del Raspeig 4,001 

Novelda 1,847 

Sant Joan d'Alacant 0,791 

Mutxamel 0,611 

El Campello 0,593 

La Vila Joiosa 0,101 

Agost 0,068 

Benidorm 0,048 
Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de demanda de transport generada perKineo MobilityAnalytics 

a partir de dades de telefonia, 

 
En el cas d'Elx, es tracta d'una ciutat central la grandària de la qual és sensiblement 
inferior a Alacant i en la qual l’autocontenció és molt elevada, pel que l'existència de 
serveis atractors de mobilitat intermunicipal és relativament menor. D'aquesta manera, 
és comprensible que les relacions de dependència i els coeficients d'atracció dels 
municipis amb Elx siguen també inferiors als observats a Alacant, per la qual cosa es 
justifica l'establiment del valor de decisió en el percentil 80, que proporciona el valor 
que implica que el 80% de la sèrie de dades queda per davall d'ell (i, per tant, el 20% 
de la sèrie queda per damunt). El valor d’aquest estadístic és 56.85 punts i els municipis 
que quedarien per damunt d'aquest estadístic i, per tant, que tenen una relació de 
dependència significativa amb Elx són els següents: 

 Santa Pola 
 Crevillent 

Després de l'aplicació de la formulació anterior a les ciutats centrals, i segons la 
metodologia establida, es defineix com a àmbit d'anàlisi el conformat per les ciutats 
centrals i els municipis que presenten una major relació de dependència amb elles. 
Aquest àmbit,per tant, està conformat per: 
 

Taula 6-Àmbit d'anàlisi al voltant de les ciutats centrals per al PMoMe Alacant-Elx 

ÁMBIT  
Núclis centrals Municipis 

Alacant Sant Vicent del Raspeig 
Elx Sant Joan d'Alacant 

 Mutxamel 
 El Campello 
 Santa Pola 
 Crevillent 

Font: Elaboració pròpia 
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Es mostra a continuació l'àmbit obtingut al voltant de les ciutats centrals d’Alacant i Elx, 
denominat ámbit estricte del PMoMe. 
 

Figura 5- Àmbit estricte del PMoMe Alacant-Elx 

 
Font: Elaboració pròpia 

 
Aquests vuit municipis, definits com a àmbit estricte del PMoMe, coincideixen amb 
l'àrea urbana integrada d'Alacant-Elx definida en l'Estratègia Territorial de la Comunitat 
Valenciana (ETCV d'ara endavant)5, en conjunt sumen una població de 749.324 
habitants, el 39,1% de la població provincial i tenen una densitat de quasi 890 
habitants per quilòmetre quadrat. 

Tal com s'ha comentat, es troba en fase d'elaboració el Pla d'Acció Territorial de les 
Àrees Metropolitanes d'Alacant i Elx(PAT Alacant-Elx d'ara endavant)6 , en el qual 
s'empra com a àmbit l'àrea funcional d'Alacant-Elx.  

Aquesta àrea funcional està formada per un total de 21 municipis tal com es defineix 
en el Document inicial estratègic del PAT Alacant-Elx.  

L'àrea funcional d'Alacant-Elxes va a considerar com a àmbit ampliat del PMoMe, ja 
que es considera que podria avaluar-se en el Pla l'establiment de mesures situades fora 
de l'àmbit estricte del PMoMe (en l'àmbit ampliat) que generaren efectes positius en la 
mobilitat de tots dos àmbits. D'aquesta forma, es permetrà donar continuïtat i 

                                                      
5Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, Obres publiques i Vertebració del 
Territori, 2011. 
6Plan de Acción Territorial de las ÁreasMetropolitanas de Alicante y de Elche. Borrador y Documento inicial 
estratégico. Conselleria d’Habitatge, Obres publiques i Vertebració del Territori, Direcció General de Medi 
Natural, Julio 2017. 
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permeabilitat a l'anàlisi de la mobilitat, així com en termes d'infraestructura verda evitar 
la fragmentació d'espais i dotar una visió més global dels espais d'interès ambiental-
paisatgístic i cultural existents, permetent la seua connexió ecològica i la seua posada 
en valor a nivell supramunicipal. 

Finalment, la consideració dels dos àmbits va a facilitar la coordinació i coherència 
entre els dos plans (PAT i PMoMe) que s'estan elaborant amb caràcter supramunicipal 
en la província d'Alacant. 

Figura 6 - Àmbits estricte (beix) i ampliat (gris)del PMoMe Alacant-Elx. 

 
Font: Document inicial estratègic del PAT Alacant-Elx i elaboració pròpia. 

D'altra banda, i a l'efecte de determinades propostes relacionades fonamentalment 
amb transport públic, s'ha establit el concepte “subàrees externes d'anàlisis”. Referent 
a açò les subàrees definides són les següents: 

 Metropolitana dos ciutats 

 Vinalopó 

 La Marina 

 Vega Baixa Costa  

 Vega Baixa Interior 
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Específicament, els municipis inclosos en cadascuna de les subàrees són els següents: 

METROPOLITANA DUES CIUTATS:Alacant, Elx, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, 
Crevillent, El Campello, Mutxamel i Sant Joan d'Alacant.  

VINALOPÓ: Petrer, Elda, Agost, Montfort, Novelda i Asp. 

LA MARINA: la Vila Joiosa, Finestrat, Benidorm i L'Alfás del Pi 

VEGA BAIXA COSTA: Sant Fulgenci, Guardamar del Segura, Torrevella, Sant Miquel de 
les Salines, el Pilar de la Foradada i Oriola. 

VEGA BAIXA INTERIOR: Albatera, Oriola, Benferri, la Granja de Rocamora, Callosa de 
Segura, Coix, San Isidro,  Catral, Dolores, Rafal, Almoradí, Daia Nueva. Daia Vieja, 
Formentera del Segura, Benijòfar, Rojals, Los Montesinos, Algorfa, Xacarella, Bigastre, 
Benejússer i Redovà.  

Tal com pot observar-se, la subàrea denominada Metropolitana dues ciutats 
coincideix amb l'àmbit estricte del PMoMe Alacant-Elx. 

 

Figura 7- Subàrees del PMoMe Alacant-Elx. 

 

Font: Elaboració propia. 
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2.3 La mobilitat i la connectivitat de l'àrea d'Alacant-Elx. 
2.3.1 Focus d'atracció/generació de desplaçaments en l'àrea metropolitana 

A l'efecte d'analitzar la mobilitat i connectivitat de l'àrea metropolitana d'Alacant-Elx, 
es fa necessari començar identificant els principals focus d'atracció i generació de 
desplaçaments en l'àrea metropolitana, en cobrar importància en tal àmbit les 
dotacions i centres d'activitats relacionats amb treball, estudis, oci i Sanitat 

En l'àmbit industrial, trobem múltiples superfícies dedicades a aquesta activitat en 
Alacant: Pla de la Vallonga, Las Atalayas, La Florida, Agua Amarga i Rabassa 
fonamentalmente estructurades en l'eix de la A-31; mentre que a Elx trobem el Parc 
Empresarial (Torrellano), Altabix i Carrús, que reuneixen sectors empresarials com 
màrqueting, automoció, consultoria, Logística, Informàtica, entre uns 
altres.Específicament, el Parc Empresarial de Torrellano representa una de les zones 
empresarials més rellevants a nivell de la Comunitat, amb aproximadament 2.700.000 
m2 de sòl i uns 12.000 treballadors que es desplacen diàriament al Parc. 

Des del punt de vista comercial,són grans centres atractors de demanda el centre 
d'Alacant, amb la presència tant del comerç tradicional com de les grans 
distribuïdores, així com quatre centres comercials existents en la seua corona urbana 
(Porta d'Alacant, Gran Via, Vistahermosa i Plaza Mar 2), i, en el cas d'Elx, els centres 
comercials situats en la zona Sud (l’Aljub, El Corte Inglés, CC Carrefour i P.C. El Sauce).  

Un altre focus d'atracció que cap destacar és el port d'Alacant tant en aspectes 
comercials com turístics, així com els hospitals generals universitaris d'Alacant, Sant 
Joan d’Alacant i Elx,  a més de les instal·lacions del Campus de la Universitat d'Alacant 
i la Universidad Miguel Hernández en Elx.  

Pel que fa a infraestructures aeroportuaries,  l'Aeroport d'Alacant-Elx ha presentat en el 
període recent un creixement considerable (2016-2017 creximent 11,1%) i és 
actualment el cinquè en tràfic de passatgeres i passatgers a nivell nacional, amb més 
de 13,5 milions de passatgeres i passatgers l'any 2017.Així mateix, l'Aeroport també 
compta amb un important volum de treballadors i treballadores que es desplacen 
diàriament al mateix, segons estimacions del propi aeroport, al voltant de 7.050 
(informació de targetes de seguretat de treballadors/as actives durant l'any 2017, 
Aeroport d'Alacant-Elx, AENA). 

D'altra banda, la zona d'Alacant-Elx i concretament la seua línia de costa presenta en 
època estival un atractiu constant per les seues múltiples cales, com les del Cap a 
Santa Pola o Lanuza a El Campello; i platges com el Postiguet o Sant Joan a Alacant i 
Arenals del Sol a Elx. Aquestes es converteixen en forts centres freqüents de 
desplaçaments. 

Existeixen per tant a l'àmbit importants centres generadors i atractors de mobilitat de 
diferents tipologies que motiven una mobilitat tant urbana, com d'àrea metropolitana i 
de l'àrea funcional així com una corona exterior d'àmbit provincial i fins i tot més enllà, 
per a determinats nodes de generació de demanda de mobilitat. 
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Figura 8- Principals centres d'atracció/generació de viatges de l'àmbit estricte 

 

Font: Elaboració propia. 

Pel que fa als serveis de Sanitat, en l'àmbit es distribuixen en quatre departaments de 
salut que es mostren en el plànol següent: 

Figura 9 - Centres d'Atenció primària de departaments de salut “Alacant-Hospital General”, 
“Alacant-Sant Joan d’Alacant”, “Elx-Crevillent” i “Elx-Hospital General” en província d'Alacant 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de centres d'atenció primària de Departaments de Salut de 
Província d'Alacant. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. 

 

Pol. Industrials 
C. Educatius 
C. Sanitaris 

Alicante-Hospital General 

Alicante-Sant Joan d’Alacant 

Elche-Crevillente 

Elche-Hospital General 
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2.3.2 Les infraestructures supramunicipals de connexió a l'àmbit 

Pel que fa a la connectivitat de les àrees metropolitanes d'Alacant i d'Elx, les 
connexions amb el corredor mediterrani, la xarxa ferroviària, portuària i aeroportuària 
espanyola són elements indissociables del desenvolupament metropolità i es detallen 
a continuación: 

Les connexions ferroviàries existents a l'àmbit del PMoMe Alacant-Elx són les següents: 

 Rodalia nucli Alacant-Múrcia 

Línia C-1 Alacant Termino-Murcia amb parades en l'àmbit, a Alacant Termino, 
Sant Gabriel, Torrellano, Elx Parc, Elx Carrus i Crevillent. La freqüència de serveis 
d'aquesta línia és d'aproximadament mitja hora (o una hora segons període del 
dia) i la seua demanda, segons dades de l'any 2016, ascendeix a 7.627 viatgers 
amb quasi el 60% dels viatgers totals pujats en l'àmbit. 

Línia C-3 Alacant Termino-Sant Vicent amb parades en aquestes dues estacions 
i en la Universitat d'Alacant. La freqüència de serveis diària és aproximadament 
una hora, i la seua demanda diària, segons dades de l'any 2016, de 426 
viatgeres i viatgers diaris. 

 

 Connexió d'Alta Velocitat Alacant-Madrid 
 Connexió de mitjana distància o llarga distància (MD i LD) amb València, 

Barcelona, Gijón, Cartagena i Ciudad Real, entre altres. 
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En aquest sentit, malgrat que l'entrada en funcionament de la connexió d'Alta 
Velocitat (AVE) amb Madrid ha suposat una millora considerable per a les connexions 
de l'àmbit amb el centre de la Península, es considera que en termes de Rodalia i de 
MD/LD existeixen a l'àmbit possibilitats de millora. 

Pel que fa al servei deRodalia, les freqüències són baixes i en el cas de la línia C-3, 
aquesta competeix directament amb la línia 2 del TRAM, per la qual cosa s’entenen les 
baixes demandes observadesa la línia ferroviària. 

Referent a açò, aquestes línies han sigut incloses en el Pla de Millora de la Qualitat de 
Rodalia exposat pel Ministeri de Foment al desembre de 2018. En el pla de Milloraestà 
prevista una ampliació del servei de la línia C-3 fins a Villena mitjançant la ja aprovada 
declaració d'Obligació de Servei Públic (OSP), a més de noves connexions de la línia 
C-1 amb l'aeroport d'Alacant-Elx (variant de Torrellano) i amb la nova estació d'AVE 
d'Elx (Estació Alta Velocitat Matola). Aquests projectes millorarien indubtablement el 
funcionament i captació de la Rodalia a l'àmbit. 

D'altra banda, les connexions amb nuclis propers com València consisteixen 
actualment en trens de mitjana distància amb freqüències aproximades de 2 hores 
(aproximadament 11 serveis al dia) i trens tipus TALGO, Regionals o EUROMED, amb 
duracions de recorregut pròximes a les 2 hores. En aquest sentit i considerant que 
aquesta connexió suposaria la integració de l'àmbit en el corredor ferroviari 
mediterrani, es considera prioritària la seua millora (en freqüències i velocitats 
comercials) i, en conseqüència, la millora de la connexió de la zona d'Alacant-Elx amb 
l'exterior. 

Així, connectar adequadament mitjançant mitjans ferroviàris les tres àrees 
metropolitanes fonamentals de la Comunitat Valenciana en termes de població i 
producción (Castelló, València i Alacant-Elx), és un dels objectius bàsics per a la 
vertebració de la Comunitat. Açò a més concorda amb l'exposat en el Document 
inicial estratègic del PAT Alacant-Elx7 on es recomana l'alta velocitat per a la connexió 
de les tres capitals provincials per la seua idoneïtat de distància sobre els 150 km 
(mínim recomanat per a serveis d'Alta Velocitat). Aquestes connexions, conegudes 
com a AVE Regional, incloses en el Corredor Mediterrani, estan planificades i 
actualment en execució i culminaran previsiblement en 2020 amb la connexió 
Alacant-València. Com pot observar-se, ja en el Pla estratègic per a l'impuls del 
transport ferroviari de mercaderies a Espanya del Ministeri de Foment del 2010 es 
detectava la connexió de les tres àrees metropolitanes com un dels fluxos principals de 
transport de Mercaderies interprovincials per carretera. 

 

                                                      
7Esborrany del Plai Document Inicial Estratègic del Pla d’Acció Territorial de les árees metropolitanes 
d’Alacant i d’Elx. Generalitat Valenciana.   
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Figura 13-  Evolució del tràfic de passatgeres i passatgers anuals de l’aeroport Alacant-Elx. 

 
Font: AENA 

Figura 14- Tràfic Mensual de Passatgeres i passatgeres Aeroport Alacant-Elx. 

 
Font: AENA 

 

Açò, no obstant, no es pot dissociar de la correcta vertebració dels punts de 
destinació, que poden respondre a motius vacacionals i per tant a patrons estacionals. 
No obstant açò, la demanda de transport de l'aeroport resulta prou alta i estable, 
segons l'observat en la figura de Tràfic Mensual de Passatgeres i Passatgers de 
l'Aeroport Alacant-Elx, com per a propiciar solucions de transport d'alta capacitat i 
eficiència. 

D’altra banda, és també prioritari l'accés al port d'Alacant amb plataforma intermodal 
de transport, potenciant la presència del ferrocarril i el seu intercanvi amb el transport 
marítim. 

Des del punt de vista de la vertebració viàriacal destacar que, per la pròpia posició de 
l’àrea Alacant-Elx en l'arc sud del mediterrani, l'àrea metropolitana suporta un 
important tràfic de pas en els dos sentits de circulació. Malgratl’existència de diversos 
vials de gran capacitat en la zona com l’AP-7, A-7, A-70 o l’A-31 existeixen problemes 
de capacitat al tràfic fonamentalmenta les proximitats als núclis d’Alacant i d’Elx.  
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En aquest cas, la situació de l'autovia A-70 (circumval·lació interior d'Alacant) i la de 
l'autovia A-7 en el seu tram Elx-Múrcia, és especialment conflictiva pels problemes de 
congestió motivats per la conjunció, com a únic itinerari d'alta capacitat per a la 
mobilitat entre ambdues ciutats i les seues corones exteriors industrials, amb els itineraris 
de llarg recorregut del corredor mediterrani, i un elevat percentatge de tràfic de 
pesats associat. Aquest doble paper de l’A-70 com corredor de llarga distància i 
distribuïdor de l'Àrea metropolitana, penalitza en l'actualitat el seu nivell de servei. 

Figura 15- Xarxa viària àmbit del PMoMe Alacant-Elx 

 
Font: Visor cartogràfic ICV (consulta febrer 2018) 

En relació a la xarxa ciclista es troba actualment en fase d'ampliació en molts 
municipis de l'àmbit. Aquestes ampliacions s'estan realitzant tant a nivell urbà, com a 
nivell interurbà o supramunicipal amb vials que comuniquen diverses poblacions. Es 
mostra en la figura a continuació la xarxa ciclista existent i proposta per l'Estratègia 
Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV, d'ara endavant) l'any 2011. 
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Figura 16- Xarxa de vies ciclistes existent i proposta a Alacant en la ETCV (2011) 

 

Font: Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. 
 

De les propostes realitzades per la ETCV al 2011, s'han executat algunes d'elles i es 
troba actualment en fase de redacció l'inventari de la Xarxad'Itineratis No Motorizats 
(XINM), del que es mostra en el plànol següent l'esborrany a data de gener de 2018 en 
les comarques corresponents a l'àmbit del Pla. 
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Figura 17- Esborrany de xarxa d'itineraris no motoritzats en la Província d'Alacant gener 2018 

 

Font: Esborrany de Xarxa d'Itineraris No Motorizats (XINM). GVA. 
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D'aquest anàlisi s'observa que el repartiment modal per a Alacant i el seu voltant s'ha 
mantingut sense variacions significatives en el període 1999-2013, mantenint-se un clar 
domini del vehicle privat respecte ala resta de mitjans de transport, amb percentatges 
prop del 50%. 

Figura 19 - Comparació del repartiment Modal de l'Àrea TAM entre EDM 1999 i EDM 2013. 

 

Font: PMUS Alacant 2013 

 

Ha crescut lleugerament el percentatge dels mitjans no motoritzats, tant els 
despaçaments a peu como amb bicicleta. Aquest menut increment procedeix 
probablement del transport privat ja que aquest és l'únic mitjan de transport que no ha 
crescut en el període analitzat. 

Pel que respecta al transport públic no ha variat quasi, passant d'un 11,5% en 1999 a un 
12% en 2013 a pesar que en el període si s'ha modificat notablement l'oferta de 
transport públic en l'àmbit amb la ja mencionada introducció del sistema TRAM 
d’Alacant.  

D’altra banda, els serveis de rodalia de la línia C-1 Alacant – Múrcia, que tenen 
especial rellevància en les relacionsinternesentre Alacant i Elx, no han observat en els 
ultims anys millores considerables ni en la qualitat del servei ni en les freqüències, la 
qual cosa, unida a l'envelliment del parc motor, ha provocat un estancament de la 
demanda, malgrat que, en les dos ciutats centrals (Alacant i Elx), la ubicació de les 
seues estacions de Rodalia és òptima. 

Concretament, considerant la informació proporcionada per RENFE sobre el servei de 
Rodalia a l'àmbit, s'observa en la següent taula un lleu però clar descens generalitzat 
d'ús del servei de Rodalia a l’àmbit entre 2015 i 2016. 
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Taula 7 - Viatgers de les línies C1/C3 Rodalia  RENFE. 

Línia C1                       
Múrcia/Alacant 

Viatgers (en milers) 
2015 2016 

Pujats Baixats Pujats Baixats 
Alacant-Terminal 565,4 516,4 555,8 510,3 
Crevillente 25,7 38,7 24,6 39,4 
Elx-Carrus 300,8 299,8 287,9 286,1 
Elx-Parc 408,9 362,4 402,7 354,7 
San Gabriel 73,6 89,8 72,9 65,8 

Torrellano 21,1 21,8 19,0 19,0 

Línia C3                                 
S.Vicent Centre/Alacant 

Viatgers (en milers) 
2015 2016 

Pujats Baixats Pujats Baixats 
Alacant-Terminal 69,4 66,9 63,9 63,9 
San Vicent Centre (APD) 60,3 62,2 58,1 58,4 
Universidad de Alicante (APD) 7,7 7,6 6,5 5,8 

Font: RENFE. 

Per tal d'analitzar les fonamentals relacions en l'àmbit i les maneres de transport, es 
realitza la caracterització modal de la mobilitat, desenvolupada interna i externament 
a l'àrea propera als nuclis principals d'Alacant i Elx basades en els seus Plans de 
Mobilitat Urbana realitzats amb anterioritat al present PMoMe. 

En primer lloc, per Alacant, prenent com a base en el seu PMUS de l’any 2013: 

REPARTIMENT MODAL INTERN ALACANT 

Vehicle privat motoritzat Transport Públic Ciclista A peu 

37,18% 11,17% 1,48% 49,92% 
Font: PMUS d’Alacant 2013. 

En els viatges interns al municipi d'Alacant, els viatges a peu i amb bicicletasuposen 
aproximadament la meitat dels desplaçaments totals generats a Alacant. 

La resta de mobilitat interna s'assumeix en la seua majoria mitjançant vehicle privat 
motoritzat, amb un 37%, i minoritàriament el transport públic, amb un 11% del total de 
viatges. 

Quan s’aprofundeix en el repartiment modal en funció de l'activitat associada al 
desplaçament, es troben diferències molt significatives. Existeix una gran diferència 
percentual si el càlcul es realitza sobre la base de desplaçaments per motius de treball. 
En aquest cas, el 66% del total de viatges corresponen a desplaçaments amb vehicle 
privat motoritzat, on clarament predomina respecte a la resta de mitjans de transport: 

Alacantper MOTIUS Mitjans “blans”  Transport Privat Transport Públic 
TREBALL 22% 67% 11% 
ESTUDIS 34% 44% 22% 
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Alacantper MOTIUS Mitjans “blans”  Transport Privat Transport Públic 
COMPRES 69% 22% 9% 
OCI 49% 38% 13% 
METGE 37% 42% 21% 

Font: PMUS d’Alacant 2013. 

S'observa com, per motius, els mitjans “blans” (o no motoritzats) adquireixen una gran 
rellevància, fonamentalment en els viatges amb motiu compres o oci. D’altra banda, 
el transport públic es comporta molt modestament, fins i tot en aquelles tipologies de 
desplaçaments que responen a una demanda molt concentrada, com estudis o 
metge, en les quals es considera podria aconseguir-se una major penetració del servei. 

El diagnòstic per als desplaçaments interurbans empitjora notablement, aconseguint el 
vehicle privat motoritzat quotes del 80% del total, que es deuen en gran part a 
l'augment de teixit urbà discontinu enfront al model de ciutat compacta tradicional, 
així com a l'escassetat d'infraestructures i serveis de transport públic competitives en 
temps de desplaçament i freqüències: 

REPARTIMENT MODAL INTERURBÀALACANT - ÀMBIT 

Vehicle privat motoritzat Transport Públic Ciclista A peu 

80,40% 12,83% 2,29% 4,27% 
Font: PMUS d’Alacant 2013. 

Pel que fa a les relacions d'Alacant amb els seus municipis adjacents, es mostren a 
continuació les relacions de mobilitat dels residents d'Alacant amb municipis del seu 
entorn, en les quals s'observa que la relació fonamental d'Alacant era en l'any 2013 
amb el municipi de Sant Vicent del Raspeig. 

Figura 20-Viatges d’Alacant relatcionatsamb municipis externss 

 
Font: PMUS d’Alacant 2013. 

 

Finalment, en termes de volum total de viatges, segons l'esmentat al PMUS d'Alacant 
(2013), a Alacant el total de viatges diaris és aproximadament 715.000 viatges, dels 
quals el 81.70% corresponien a viatges interns. 
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Pel que fa a Elx,dins del seu propi terme municipal existeix una zona amb presència de 
diversos nuclis urbans perifèrics denominats pedanies que en els últims anys han crescut 
fins i tot per damunt del propi nucli principal d’Elx, incrementant també les taxes de 
motorització, que són satisfetes en la seua majoria per vehicles privats. Així, prenent 
com a base el PMUS d'Elx de 2009, el repartiment modal intramunicipal o intern al 
municipi d'Elx es mostra en la taula següent en la qual s'observa que prop del 50% dels 
viatges es realitza en mitjans “blans” i el transport privat té una quota superior al 40% 
del total de viatges interiors al municipi. 

REPARTIMENT MODAL INTERN ELX (intramunicipal) 

Vehicle privat motoritzat Transport Públic Ciclista A peu 

41,20% 10,30% 0,34% 48,16% 
Font: PMUS d’Elche 2009. 

Pel que respecta altransport públic, a Elxamb prou faenes supera el 10% dels viatges 
totals i els desplaçaments no motoritzats, representen un 49% dels desplaçaments 
totals, sent el 99% d'ells realitzats a peu. 

Pel que fa als desplaçaments interurbans, el vehicle privat motoritzat és predominant, 
situant-se prop del 90%, amb només el 7% de quota de transport públic.  

REPARTIMENT MODAL INTERURBÀ ELX  

Vehicle privat motoritzat Transport Públic Ciclista A peu 

89,90% 8,70% 0.70% 0,70% 
Font: PMUS d’Elche 2009. 

Anàlogament com s'ha observat que succeeix en Alacant, si s'analitzen els 
desplaçaments per motius a Elx, la manera predominant de mobilitat és el vehicle 
privat amb similars percentatges de participació que a Alacant. 

Elx per MOTIUS  Mitjans “blans”  Transport Privat Transport Públic Altres  
TREBALL 26% 67% 6% 1% 
ESTUDIS 41% 30% 23% 6% 
COMPRES 75% 19% 6% 0% 
OCI 61% 31% 8% 1% 
METGE 52% 24% 22% 1% 
ALTRES 53% 38% 10% 0% 

Font: PMUS d’Elche 2009. 

D'igual forma, la resta de motius segueixen el patró observat a Alacant, amb un 
predomini alguna cosa major de les maneres blanes a Elx en aquelles tipologies de 
motius amb major capacitat de penetració tenen aquests per les seues 
característiques (compres o oci). 

Com s'ha esmentat, en el cas d'Elx, l'estructura territorial està condicionada pel model 
d’ “Horta”, amb nombroses pedanies, nuclis dispersos i activitats industrials situades fora 
dels polígons tradicionals, que dificulta en part l'aplicació de solucions de transport 
públic capaços de captar usuaris, tendint la mobilitat predominant mitjançant vehicle 
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privat. Analitzant les relacions origen/destinació fonamentals d'Elx amb els seus 
municipis i zones adjacents, per les seues maneres, s'observa el total de viatges i el 
repartiment modal dels mateixos: 

Taula 8. Maneres de transport en viatges externs a ELX segons la zona d'atracció.

 
Font: PMUS d'Elx 2009. 

En la taula es reforça l'esmentat predomini global del vehicle privat i la captació 
relativament baixa del transport públic, observant relacions amb gran 
generació/atracció de viatges i existència d'oferta de transport públic no són capaços 
de transferir els viatges a aquesta manera. 

D'altra banda, cal destacar el cas d'Orihuela, el qual, malgrat no constituir una relació 
de primer ordre en volum de viatges, la participació del transport públic aconsegueix 
cotes molt properes al 50%. Això dóna indicis de les possibilitats d'aplicació del 
transport públic fins i tot amb baix volum de viatges. 

Mereiz un esment a part la relació entre Elx i Sant Vicent del Raspeig, definida per la 
relació amb el campus de la Universitat d'Alacant. Aquí trobem un alt percentatge de 
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“altres” maneres, que correspon al servei de bus discrecional. Aquesta relació és 
característica de tot l'àmbit metropolità Alacant-Elx a causa de l'estructura de 
transport discrecional articulada entorn de la citada universitat. En conjunt amb el 
transport públic, aconsegueix cotes entorn del 35% del total de la relació amb el 
municipi de Sant Vicent del Raspeig. 

En termes de volum total de viatges, segons l'esmentat en el Document inicial 
estratègic del PAT Alacant-Elx (2017), a Elx el total de viatges diaris és aproximadament 
450.000 viatges. 

Quant a l'ocupació mitjana dels viatges en vehicle privat, el PMUS d'Elx identifica 1.14 
persones/vehicle en dia laborable, i més específicament 1.13 persones /vehicle en 
desplaçaments amb motiu de treball. El PMUS d'Alacant no ofereix dades sobre aquest 
tema, encara que les dades d'Elx en el repartiment modal similars als d'Alacant per 
tipologies permeten estendre aquesta ocupació mitjana a la resta de l'àmbit. 

A manera de conclusions, la mobilitat recent a l'àrea Alacant-Elx s'ha basat en la 
predominança del transport privat, caracteritzant-se l'àrea per l'existència de relacions 
predominants del tipus centre-perifèria en cadascun dels nuclis centrals, Alacant i Elx. 
Si bé existeixen certs fluxos orbitals, principalment motivats per generadors de mobilitat 
singulars, trobem una única relació orbital de certa magnitud entre Elx i Sant Vicent del 
Raspeig, motivada per la presència de la Universitat d'Alacant en Sant Vicent.  

Com a antecedents al present PMoMe, ja en el Document inicial estratègic del PAT 
Alacant-Elx es detecta la necessitat de potenciar determinats corredors en matèria de 
transport públic amb el següent esquema proposat: 

Figura 21- Esquema proposada transport públic Alacant-Elx. 

 

Font: Document inicial estratègic del PAT Alacant-Elx. 2017 
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Així, el repartiment de la mobilitat en l'àmbit Alacant-Elx segons maneres motoritzades 
(vehicle privat i transport públic) i no motoritzats (a peu i bicicleta) mostra una clara 
superioritat de les maneres motoritzades, amb el 67,55% dels viatges, sent necessari 
destacar els municipis de Mutxamel i El Campello com aquells en els quals existeix 
major predomini de les maneres motoritzades, amb captacions entorn del 80%.  

Així mateix, els viatges realitzats pels residents en l'àmbit en maneres motoritzades es 
realitzen predominantment en maneres privades (cotxe com a conductor o 
acompanyant; moto com a conductor o acompanyant; furgoneta/camió), amb el 
85,82% del total dels viatges motoritzats. . 

Com en els casos anteriors, també s'observen diferències per municipis, encara que 
sempre amb predomini del vehicle privat. En concret, cal destacar els següents: 

- Santa Pola (96,59%) 
- Crevillent (94,16%) 
- Mutxamel (92,87%) 
- El Campello (90,88%) 

En l'extrem contrari se situen Alacant i Elx amb els majors percentatges de viatges en 
transport públic, el 18,20% i 14,31%, respectivament, la qual cosa resulta coherent amb 
la major oferta disponible com correspon a municipis de la seua grandària. 

Analitzant el repartiment modal global, s'han obtingut els següents percentatges de 
repartiment modal entre transport públic, vehicle privat i mobilitat no motoritzada, que 
s'observen coherents amb els valors mostrats en l'anàlisi recent de la mobilitat 
procedents d'estudis previs. 

Taula 9-Repartiment modal global per municipis 

MUNICIPI DE RESIDÈNCIA 
Transport 
públic 

Vehicle 
privat 

No 
motorizada

Alicante/Alacant  12.3% 55.3%  32.4%

Campello. el  7.2% 72.2%  20.6%

Crevillent  3.9% 63.6%  32.4%

Elche/Elx  9.0% 54.0%  36.9%

Mutxamel  5.7% 74.7%  19.6%

Sant Joan d'Alacant  8.6% 67.8%  23.6%

Santa Pola  2.6% 72.5%  25.0%

San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig  5.6% 60.1%  34.3%

Total  9.6% 58.0%  32.5%
Font: Elaboració pròpia a partir de campanya de EDM, 2018 

Aquests viatges es distribueixen entre segons la seua distribució espacial de la manera 
següent: 

- Interior: Viatges que es realitzen amb origen i destinació en el municipi 
residència. 
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- Àrea: Viatges que es realitzen fora del municipi de residència, entre municipis 
àmbit. 

- Exterior: Viatges que es realitzen entre la resta de municipis d'origen i destinació. 

En l'àmbit, s'observa que la majoria dels viatges són interiors, amb el 75,48% del total, 
seguits dels viatges en l'àrea amb el 20,25%, podent afirmar-se que el 95,74% dels 
viatges es realitzen en àmbit del PMoMe de l'àrea d'Alacant/Elx. 

Per municipis cal destacar la mobilitat dels residents en els següents municipis: 

- Municipis amb major percentatge de viatges interns: Elx (86,86%) i Alacant 
(81,75%) 

- Municipis amb major percentatge de viatges en l'àrea: Mutxamel (60,52%), Sant 
Joan d'Alacant (57,97%) i El Campello (52,82%). 

- Municipis amb major percentatge de viatges exteriors: Crevillent (9,90%) 

Pel que fa als motius de viatge, el 42,78% dels viatges en l'àmbit tenen com a motiu 
treball o estudis, la denominada comunament “mobilitat obligada”, sent la resta dels 
viatges de mobilitat no obligada, és a dir, motius com metge, compres, gestions, oci o 
similars.  

Finalment, en termes de relacions de mobilitaten l'àmbit, els principals fluxos origen-
destinació obtinguts són els següents (en terme de viatges diaris totals entre els pars 
origen/destinació municipals): 

• Alacant- Sant Vicente del Raspeig ~95.000 viatges diaris 
• Elx-Alacant ~47.000 viatges diaris 
• Alacant-Sant Joan d’Alacant ~40.000 viatges diaris 

Com pot observar-se, i ja s'havia avançat de l'anàlisi introductòria de la mobilitat 
intermunicipal a la Comunitat amb dades de telefonia, existeix una forta vinculació en 
el parell Alacant-Sant Vicent del Raspeig. 
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2.4 Els reptes de la mobilitat metropolitana en l'àrea d'Alacant-Elx 
El predomini del mitjans de transport del tipus privat motoritzat resulta evident en totes 
les relacions interurbanes de l'àmbit. Fins i tot en les relacions intramunicipals el vehicle 
privat motoritzat representa un percentatge important dels desplaçaments, encara 
amb el fet que en els desplaçaments de proximitat els moviments a peu troben la seua 
posició naturalment favorable. 
 
D'altra banda, el transport públic mostra captacions reduïdes en el repartiment modal 
(de l'ordre del 10%), a excepció de connexions concretes com l'existent amb la 
Universitat d'Alacant. Aquest fet es confirma en el fet que, fins i tot en els motius de 
viatge més susceptibles d'atraure viatgeres i viatgers captius, el transport públic no 
supera captacions moderades entorn del 20%, preferint les persones usuàries fins i tot la 
manera per als vianants malgrat les dificultats que poguera suposar. La connexió 
ferroviària de l'àmbit presenta una gran potencialitat de transport, i al costat de la 
xarxa d'autobusos urbans i interurbans presenten una àmplia cobertura del territori. 
 
L'estructura urbana de l'àmbit ha mantingut en certa mesura el model de 
ciutatresidencial compacta, presentant densitats territorials relativament elevades amb 
els orígens dels desplaçaments concentrats. En canvi, la deslocalització dels llocs de 
treball, genera una dispersió de les destinacions del transport, que es pot observar amb 
les importants relacions interurbanes, i a nivell intern, entre les diferents zones d'activitat 
econòmica. Açò explica els valors mitjans d'ocupació de vehicle privat, que s'acosten 
a la població viatgera única per vehicle. No obstant açò, com es detalla més 
endavant, sí existeix en la zona un determinat desenvolupament d'habitatge 
residencial de tipus dispers que, juntament amb la deslocalització del treball expliquen 
en certa manera l'elevada captació del vehicle privat en els desplaçaments fora dels 
nuclis. 
 
El repte fonamental de la mobilitat en l'àrea metropolitana d'Alacant-Elx, compartit per 
la gran majoria de les ciutats espanyoles, és el d'aconseguir un sistema de mobilitat 
equilibrat modalment, que garantisca la sostenibilitat mediambiental, social i 
econòmica. Aquest paradigma, es desagrega en els següents reptes específics: 
 
Increment de la competitivitat dels serveis de transport públic. Una cobertura 
adequada és necessària, però no suficient per a l'èxit del transport públic. Perquè la 
persona usuària ho perceba com una alternativa real al vehicle privat, ha d'oferir-se un 
servei amb una velocitat comercial i, sobretot, un temps total de recorregut 
comparable, en la mesura de les seues possibilitats, a la manera privada. Açò es 
podria abastar mitjançant diferents tipus de mesura: 

 Infraestructura preferent o exclusiva per al transport públic. 
 Reducció de l'espai dedicat a la manera privada 
 Canalització de grans fluxos concentrats amb serveis específics tipus 

llançadora/exprés. 
 
Recuperació d'espai per a maneres blanes de transport (vianant i ciclista). Malgrat 
constituir la major part dels desplaçaments interns municipals, l'espai dedicat a 
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aquesta manera en la xarxa viària és minoritari. Açò es deu fonamentalment a la 
cessió d'espai a la manera privada motoritzada per a garantir fluïdesa i accessibilitat al 
centre urbà, relegant la manera per als vianants a corredors específics concentrats i 
segregació en grans vies. És per tant un repte aconseguir una major proporció de viari 
dedicat a les maneres blanes a nivell urbà, sent el repte fonamental del PMoMe 
garantir la continuïtat dels espais destinats a maneres blanes entre entorns urbans i 
interurbans, permetent-se conjuntament l'augment de la captació d'aquestes maneres 
en els desplaçaments intramunicipals i en els intermunicipals de curta/mitja distància.  
 
Augment de l'ocupació mitjana del vehicle privat motoritzat. En un àmbit amb orígens 
relativament concentrats però destinacions deslocalizades com és el cas de l'àmbit 
Alacant-Elx, la penetració del transport públic resulta especialment complexa i poc 
sostenible. En canvi, açò presenta una oportunitat molt gran per a la mobilitat basada 
en desplaçaments privats compartits o col·laboratius (i.i. car-pooling, car-sharing, 
vehicles autònoms). Aquesta solució és aplicable a escales on el transport públic 
presenta dificultats per a operar, i constitueix una alternativa que, ben gestionada pot 
complir totes les premisses de sostenibilitat. Considerant les diferents alternatives 
existents i que sorgeixen contínuament, el repte del PMoMe és augmentar l'ocupació 
mitjana del vehicle privat i, d'alguna manera, estructurar i aprofitar les potencialitats de 
les alternatives existents quant a mobilitat col·laborativa.  
 
Integració del sistema de transport intermodal i facilitat d'ús. Posant el focus en la 
persona usuària final del transport, que és la ciutadania, el sistema ha d'estar 
estructurat de manera que qualsevol individu siga capaç d'efectuar un desplaçament 
des del seu origen a la seua destinació, mitjançant la ruta òptima, emprant les 
maneres en conjunt més sostenibles, amb un sistema tarifari únic, realitzant el mínim 
nombre de consultes d'informació i en menor temps possible. En aquest sentit, el repte 
del PMoMe és aconseguir el funcionament integrat de l'entorn metropolità d'Alacant-
Elx en matèria de mobilitat, i específicament, de transport públic, bé siga a través de la 
creació d'una Autoritat Metropolitana de Transports o similar, mitjançant la creació de 
títols de transport integrats en l'àmbit. 
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2.5 Evolució recent de la població i perspectives a llarg i mig termini 
La província d'Alacant té una població d'1.825.332 habitants (INE, revisió del padró 
municipal, 1 de gener de l'any 2017), de la qual, la població dels 8 municipis que 
conformen l'àmbit estricte del PMOME representa el 41,16% del total de la província, 
amb un total de 751.342 d'habitants. 

Aquesta població dels municipis que integren l’àmbitdel PMOME es distribueix com es 
mostra en la grafica següent, dels quals Alacant i Elx són els municipis que major 
població concentren amb 329.988 i 228.675 habitants respectivament, representant 
així aquests municipis el 18% i 12,53% del total de la província. 

Figura 24-Població municipal per sexe de l'àmbit estricte del PMoMe Alacant-Elx, any 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la revisió del padró municipal a 1 de gener de 2017. Institut 
Nacional d'Estadística (INE) 

Pel que fa a l'evolució de la població de l'àmbit del PMoMe d'Alacant-Elx, s'observa 
que la tendència de creixement de les últimes dècades ha patit un estancament i 
posterior decreixement des de l'any 2008, coincident amb el període de recessió 
econòmica. 
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Ara bé, la ETCV sí preveu un augment de població significatiu, amb una taxa de 
creixement anual mitjana de l'1,17% per a un total de 948.140 habitants en 2037, la 
qual cosa correspon a 196.798 més respecte l'any 2017. 

Per l'anterior, es considera que l'escenari més probable és un creixement poblacional 
moderat, que no implicaria en principi un augment notable ni desproporcionat de les 
necessitats de mobilitat en l'àmbit metropolità d'Alacant-Elx. 

2.6 Potencialitats econòmiques i competitivitat de l'àmbit d'Alacant - Elx 

En el marc econòmic, l'àmbit del Pla, de la mateixa manera que la província 
d'Alacant, ha presentat una evolució semblant a la de la Comunitat Valenciana i la 
nacional, amb un creixement i posterior decreixement de les variables econòmiques 
com a conseqüència de l'auge i recessió econòmica del període 2008-2013, no 
havent-se recuperat totalment el nivell de PIB nacional que es tenia l'any 2008. 

Així, el PIB per càpita de la província d'Alacant ha tingut una evolució similar encara 
que alguna cosa per sota de la mitjana regional. 

Figura 28- PIB per càpita 
 PIB per cápita (Euros/habitante) 
Comunitat Valenciana 21.296 

Provincia d’Alacant 18.722 

Font: Institut Nacional d'Estadístiques (INE) 

 
En concret, observant l'evolució de la renda per càpita bruta mitjana de l'àmbit 
estricte del pla que inclou els 8 municipis aquesta presenta valors superiors tant a nivell 
provincial (província d'Alacant) com a nivell regional respecte a la Comunitat 
Valenciana. 

 
Figura 29- Renda bruta mitjana. 

 Renta Bruta Media (€) 

Espanya 25.337 
C. Valenciana 22.732 
Provincia d’Alacant 21.033 
Àmbit Alacant-Elx 22.921 

Font: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipis. Agència tributària. 
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Observant detalladament aquest indicador per a cadascun dels municipis, s'observa 
que els municipis de Sant Joan, El Campello i Alacant presenten les rendes superiors en 
l'àmbit i que Crevillent presenta la renda inferior: 

 
Figura 30- Renda bruta mitjana dels Municipis de l'àmbit del pla. 

 
  Renda Bruta Mitjana (€) 

Sant Joan d’Alacant 26.616 
El Campello 26.121 
Alacant 25.874 
Mutxamel 24.665 
Sant Vicent del Raspeig 21.683 
Santa Pola 21.450 
Elx 19.495 
Crevillent 17.466 

Font: Estadística dels declarants de l'IRPF per municipis. Agència tributària. 

Respecte a les perspectives de creixement de l'economia valenciana, segons el BBVA 
Research, en el seu informe "Situació Comunitat Valenciana" (2017), es preveu que el 
PIB cresca un 2,7% en 2018, creant-se 120.000 llocs de treball en conjunt entre l'any 
2017 i fins al final de l'any 2018, d'aquesta forma la taxa d'atur baixaria fins a 14,4% . 
Amb aquestes xifres i segons la perspectiva presentada en aquest informe, es 
recuperarà el nivell de PIB per càpita pre-crisi, no obstant açò, el major repte a 
aconseguir és la creació de més i millor ocupació. 

Pel que fa a les activitats econòmiques, en termes generals l'àrea d'Alacant-Elx 
compta amb 5 sectors d'activitats més competitius, que a més es consideren sectors 
tradicionals: 

 Agricultura i indústria agroalimentària 
 Tèxtil, cuir i calçat 
 Cautxús i plàstics 
 Activitats financeres i segurs 
 Activitats immobiliàries 

D'acord a l'indicat en el Pla d'Acció Territorial de les Àrees Metropolitanes d'Alacant i 
Elx, en els últims anys aquests sectors han evidenciat un repunt amb la creació de 
noves empreses, la relocalització de certes indústries per a millorar la seua qualitat i ser 
més competitius, la qual cosa dóna lloc a un entorn molt favorable per al model 
productiu. 

Aquests sectors tradicions, juntament amb el turisme generat en la zona, constitueixen 
un pilar fonamental per al creixement econòmic de l'àrea esmentada, però també és 
important identificar que les Universitats d'Alacant i Elx, juntament amb el parc 
industrial d'Elx (Torrellano), l'aeroport d'Alacant-Elx, el recinte firal IFA, la Ciutat de la 
Llum, el parc El Palmerar,l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la UE(EUIPO) i el port, 
entre uns altres, han contribuït substancialment en aquest creixement.  
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Addicional a aquests sectors esmentats, Alacant i Elx són dues ciutats amb diferents 
perfils urbans però complementaris. Estan situats a una distància idònia per a afavorir 
un conjunt de processos d'integració funcional. A més compten amb potencialitats 
com: espais de gran valor ambiental i cultural, gran biodiversitat d'ecosistemes, 
equipament i infraestructura de rang supramunicipal i una posició estratègica respecte 
del corredor mediterrani, Àfrica i Centre Peninsular. 

Tal com concreta el ja esmentat PAT: ”Elx i Alacant compten amb una sèrie de 
components territorials d'excel·lència que els permeten singularitzar el seu territori i 
diferenciar-ho d'uns altres amb els quals competeix”, sent els següents els principals:  
 

 “L'existència d'espais de gran valor ambiental i cultural: aiguamolls de rang 
internacional, el Palmerar i el *Misteri d'Elx, tots dos declarats com a Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO  

 El municipi d'Elx és un espai paradigmàtic quant a la gran biodiversitat que 
alberga: ecosistemes humits diversos, zones dunars, el Palmerar, espais agrícoles, 
etc. 

 Caràcter emprenedor de la població reflectit en l'elevada taxa d'empreses per 
habitant. 

 Un espai lineal entre Elx i Alacant on se situen els equipaments i dotacions de 
rang supramunicipal (*EUIPO, aeroport, IFA, etc.), que permet obtenir sinergies 
territorials. 

 Unes condicions climàtiques d'elevat confort, que són realment atractivespera la 
població tant turística com residencial permanent.  

 El cinquè aeroport peninsular amb connexions directes amb ciutats clau quant a 
la seua capacitat innovadora i presència de classes professionals creatives. 

 Presència de clústers terciaris ja molt desenvolupats com el de la salut en la 
ciutat d'Alacant.  

 Un model de sistema urbà equilibrat i unes pautes de mobilitat de curt recorregut 
lligades al model productiu de base local que produeix menors emissions de 
gasos d'efecte hivernacle. 

 El port d'Alacant amb una clara vocació comercial-logística, turística i 
d'acolliment d'espais tecnològics, posició que es veurà reforçada per la seua 
connexió amb el corredor mediterrani.  

 L'elevada connectivitat ferroviària de passatgers amb la capital de l'Estat en alta 
velocitat i la futura amb València i Castelló. 

 Posició estratègica respecte del corredor mediterrani, relacions amb Àfrica, i el 
centre peninsular per a albergar activitats logístiques, potenciant la 
intermodalitat carretera- ferrocarril-port.  

 Clara voluntat de totes les universitats d'Alacant i Elx per apostar per la innovació 
i el desenvolupament de la recerca aplicada.  

 Existència d'eixos culturals molt consolidats i lligats a la promoció turística de les 
ciutats d'Elx i Alacant.  

 Alacant com a referent internacional de ciutat sostenible, tal com ho reconeix el 
projecte Hàbitat de l'ONU. 
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 Elx com a exemple de ciutat de disseny equilibrat i amb teixits urbans molt 
atractius per a l'atracció de professionals creatius.  

 Un potencial de creixement molt elevat quant a l'augment de la grandària 
funcional de rang superior, per a millorar la seua influència i capitalitat sobre el 
conjunt provincial, la qual cosa suposa el reforçament dels llaços de cooperació 
d'Alacant i d'Elx.” 

Figura 31-El corredor de la Innovació Elx-Alacant. 

 
Font: ETCV, 2011. 

 

Per tot l'indicat, i d'acord al proposat en el Document inicial estratègic del PAT 
Alacant-Elx, el model que ha de ser considerat com a condicionant de les decisions en 
matèria de sòl que hagen d'adoptar-se ha de ser un model diversificat, innovador i de 
millora dels sectors econòmics industrials tradicionals, tenint en compte les 
recomanacions i suggeriments que porten a Alacant i Elx cap a la sostenibilitat 
territorial: 

 Cooperació entre els espais urbans d'Alacant i Elx, i els municipis en els quals 
tenen àmbit d'influència, sense perdre la seua individualitat en termes 
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econòmics i territorials; i al seu torn potenciar les dinàmiques territorials de 
l'entorn urbà d'Alacant i Elx amb altres ciutats de la província d'Alacant, 
millorant la connexió del transport públic i desenvolupant activitats que 
suplisquen les necessitats d'aquests àmbits territorials.  

 Internacionalització dels sectors econòmics amb mesures que impulsen i 
faciliten l'eixida a l'exterior d'empreses i captació de nous inversors estrangers.  

 Rehabilitació de teixits urbans i correcció del model urbà discontinu de baixa 
densitat que s'ha vingut presentant en els últims anys, el qual és un model de 
baixa eficiència quant al consum de sòl, aigua, energia i manteniment dels 
serveis bàsics. Les correccions podrien basar-se en la creació d'elements urbans 
de centralitat minimitzant els desplaçaments motoritzats en transport privat. 

 És innegable la necessària intermodalitat del transport, el qual ha de ser 
estructurat per nivells o “capes” de manera que es puguen jerarquitzar els 
recorreguts d'alta capacitat amb els d’aportació, i en particular, solucionar la 
falta d'oferta en la interconnexió entre Alacant-Elx, i la integració dels transports 
interurbans i metropolitans, amb els grans nodes de transport nacional i 
internacional en l'àrea, així com amb l'oferta de transport públic existent a nivell 
provincial, atès que es tracta d'una de les províncies d'Espanya on la capital té 
MENYS pes específic en població respecte al seu total provincial.  

 El Port d'Alacant ha d'exercir un doble paper, ja que d'una banda ha de 
millorar la seua integració amb la ciutat, potenciant les seues aptituds com a 
port turístic-recreatiu, fomentant la realització d'importants esdeveniments 
esportius i culturals; i d'altra banda, ha d'aprofitar els avantatges referents a 
flexibilitat i agilitat dels tràmits i processos relacionats amb l'activitat portuària. i 
la seua adaptació a les necessitats del sistema productiu provincial. 

 Així mateix, l'aeroport d'Alacant-Elx ha de continuar amb el seu paper 
d'infraestructura de vertebració exterior d'Alacant-Elx i el conjunt de la 
província, però haurà de tenir-se en compte que el seu caràcter principalment 
vacacional, fa que gran part dels moviments de passatgeres i passatgers, 
tenen com a origen o destinació final, no l'àrea d'Alacant Elx, sinó les zones 
turístiques de la província situades al nord (Marines Alta i Baixa) i Sud (Sota 
Segura). 

 Finalment, l'alta velocitat es considera com un gran potencial territorial prioritari 
a desenvolupar, aprofitant la centralitat de l'estació d'Alacant i Elx, connexions 
amb l'aeroport i la cooperació amb la Regió de Múrcia. 

 
2.7 El creixement del sòl segellat 

La Comunitat Valenciana, l'àrea d'Alacant-Elx i Espanya en general va experimentar 
un fort creixement de sòl urbanitzat durant el període comprès entre els anys 1990 a 
2006. Posterior a enguany, a causa de la crisi econòmica i immobiliària que ha 
travessat el país, aquest creixement es considera poc rellevant, per la qual cosa i 
d'acord al presentat en el Document inicial estratègic del PAT Alacant-Elx, es considera 
al període 1990-2006 suficientment representatiu de l'evolució dels diferents usos del sòl, 
tal com s'observa en la següent figura: 
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Figura 32- Creixement del sòl segellat (1990-2006) (%) 

 
Font: Document inicial estratègic delPAT Alacant-Elx 

D'acord a aquesta gràfica, el creixement de sòl segellat o urbanitzat en l'àrea 
funcional d'Alacant-Elx (àmbit ampliat del PMOME) ha sigut en el període 1996-2006 un 
82%, sent aquest superior al creixement produït en l'Àrea funcional de València i similar 
al creixement presentat a la Comunitat Valenciana. 

En relació al creixement del sòl artificial, tal com es reflecteix en la ETCV, s'ha produït un 
creixement important en alguns usos de sòl segellat, predominant el creixement dispers 
enfront del compacte en l'ús residencial, en detriment del sòl agrícola i forestal. 

És important també comparar el creixement del sòl discontinu de baixa densitat 
respecte al creixement de sòl urbà compacte, sent el primer 102% i el segon amb prou 
faenes 26%, la qual cosa ha provocat una situació d'insostenibilitat territorial ja que açò 
genera un augment de consums d'aigua, sòl, energia i un increment de la mobilitat 
privada motoritzada. D'altra banda, quant a l'ús industrial, d'activitats econòmiques i 
terciari, la *ETCV reflecteix un creixement del 65%. 

El creixement de sòl urbanitzat ha estat en l'ordre d'aproximadament 7.000 hectàrees i 
s'ha realitzat tant sobre sòl agrícola com a sòl forestal, afectant a les superfícies 
agràries heterogènies i no directament al regadiu. 

Així també, el creixement de sòl urbanitzat ha augmentat en una proporció de 3 
vegades més que el creixement de la població durant el mateix període de temps, a 
causa de la dispersió de nous usos de sòl, augment de l'edificació de baixa densitat 
fora del casc urbà, usos industrials, comercials i zones verdes. 
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Figura 33- Creixement del sòl artificial i la població de les àrees metropolitanes d'Alacant y Elche 
(1990-2006). 

 
Font: Pla d'Acció Territorial d'Alacant-Elx 

Es poden observar a continuació l'evolució del sòl artificial en l'àrea urbana integrada 
d'Alacant-Elx (coincident amb l’àmbit del Pla), així com els principals usos del sòl en 
l'àmbit en la qual destaca la dispersió de cobertura del tipus artificial. 

Figura 34-Evolució del sòl artificial de l'àrea urbana integrada d'Alacant-Elx (1987-2006). 

 
Font: Pla d'Acció Territorial d'Alacant-Elx  
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Figura 35-  Principals Usos del sòl en l'àmbit. 

 

Font: Institut Cartogràfic Valencià [Última consulta Febrer 2018]. 

Tal com s'assenyala en el PAT, “a tot açò cal afegir la gran quantitat de teixits 
disseminats en el territori que s'han produït al marge de la legalitat vigent. Són 
exemples representatius el Camp d'Elx, on pot parlar-se d'una verdadera “ciutat 
difusa”. Aquest problema desborda en molts casos la pròpia realitat local i genera 
notables impactes en el medi ambient”. 

Un altre aspecte derivat d'aquest creixement, respecte als usos del sòl de naturalesa 
forestal, és la pèrdua de boscescleròfil, coníferes i del matoll mediterrani per a donar 
lloc a pasturatges naturals, els quals protegeixen menys al sòl enfront dels processos 
erosius. 

A manera de conclusió, ”els processos d'ocupació del sòl en aquest àmbit urbà 
d'Alacant i Elx han afavorit un model que, encara obeint a les preferències personals 
per aquest tipus d'hàbitat diferent de la ciutat compacta, genera externalitats 
negatives derivades de la dispersió i que repercuteixen en el manteniment dels serveis 
urbans, i en altres variables relacionades amb la qualitat de vida i el consum de 
recursos, produint-se realment una transferència de rendes i recursos de la ciutat 
compacta a la dispersa. Aquest major cost atribuït a la dispersió en el territori està per 
sobre de la mitjana de la Comunitat Valenciana (20 % de la despesa corrent) en tota 
l'àrea urbana abastada pel Pla d'Acció Territorial, i aconsegueix les seues màximes 
cotes en els municipis del nord de l'àrea metropolitana d'Alacant i a Elx - Crevillent, 
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superant el 37 % de la despesa correntmitjana en aquests municipi” tal com es pot 
observar en la figura següent: 

Figura 36- Cost de la dispersió urbana a nivell municipal (% de despesa corrent). 

 
Font: Pla d'Acció Territorial d'Alacant-Elx 
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2.8 La infraestructura verda de l'Àrea Funcional d'Alacant-Elx 
La Infraestructura Verda és una estructura territorial definida en el seu moment per la 
Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge (LOTPP), que es manté i amplia en 
l'actual Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat 
Valenciana (TÍTOL I. La infraestructura verda, el paisatge i l'ocupació racional del 
territori, CAPÍTOL I La infraestructura verda).  

Aquesta última la defineix com el sistema territorial bàsic compost pels següents espais: 

1. Els àmbits i llocs de més rellevant valor ambiental, cultural, agrícola i 
paisatgístic; 

2. Les àrees crítiques del territori la transformació del qual implique riscos o costos 
ambientals per a la comunitat. 

3. L'entramat territorial de corredors ecològics i connexions funcionals que posen 
en relació tots els elements anteriors. 

Atès que el PAT d'Infraestructura Verda i Paisatge de la Comunitat Valenciana en 
l'actualitat està pendent d'aprovació, les seues determinacions tenen caràcter 
orientatiu. 

Des del punt de vista de la trama verda es poden diferenciar dos àmbits territorials: un 
més ampliat a l'àrea funcional d'Alacant-Elx i l'entorn urbà més pròxim d'Alacant i Elx. 

Àmbit ampliat a l'àrea funcional Alacant-Elx 

Si s'analitza l'àmbit més estès de l'Àrea Funcional d'Alacant i d'Elx, al marge d'un espai 
litoral molt valuós, amb espais dunars i ecosistemes marins de molta qualitat, compta 
amb actius ambientals de primera magnitud.  

El sud d'aquesta àrea alberga un dels conjunts de zones humides de major valor a 
escala regional i mediterrània, com és l'antiga Albufera d'Elx, de la qual subsisteixen els 
Parcs Naturals del Fondo i les Salines de Santa Pola i les seues connexions ecològiques 
a través dels aiguamolls de Carrissars i el Fondo d'Amorós.  

Aquest sistema es completa amb el Saladar d'Aigua Amarga, els aiguamolls de 
Rabassa i el ClotdeGalvany, en un ecosistema humit de gran escala comparable als 
grans humedals mediterrànis, sent a més la seua gran varietat d'ambients 
(duciacuícolas i salins) els que li atorguen una carta diferencial.  

A més, la malla verda metropolitana incorpora la Serra i elcap de Santa Pola, l'illa de 
Tabarca, les fites paisatgístiques dels embassaments històrics de Tibi yElx, així com les 
elevacions de Colmenares, Maigmó, Serra de Crevillent i Cabeçód'Or, entre uns altres.  

En aquestes connexions, que permeten la permeabilitat del territori i l'òptim 
desenvolupament dels processos ecològics, adquireixen especial rellevància els cursos 
fluvials dels rius MontnegreyVinalopó, així com la rambla Rambutxar, elconnector 
terrestre de la Serra de Crevillent – Saladard'Aigua Amarga, el corredor de Salines de 
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Santa Pola - AiguaAmarga, el del Maigmó– PuigCampana i el de la serra de la Grana –
Cabeçód'Or i la seua prolongació cap al litoral. 

 
Figura 37- Esquema de connexió biològica i territorial de l'entorn urbà d'Alacant-Elx. 

 
Font: Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 

 
Aquesta estructura de la infraestructura verda es pot estendre a una altra escala 
provincial o regional amb el desenvolupament d'un gran parc o arc verd que 
connectaria la ciutat d'Alacant i els seus espais verds amb l'interior a través dels rius 
Montnegre i Serpis, integrant els principals espais naturals i culturals de l'interior, 
connectant el mar mitjançant un sistema compacte de corredors verds i sendesper als 
vianants aptes per a formes de transport no mecanitzat i carreteres escèniques. 
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Figura 38- Espais de connexió ecològica i funcional 

 
Font: Pla d'Infraestructura verda i paisatge de la Comunitat Valenciana 

Per a consolidar aquesta infraestructura verda que permeta conservar i posar en valor 
els actius ambientals, paisatgístics i culturals del territori, es desenvolupen un conjunt 
d'actuacions emmarcades segons objectius específics. 

L'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana proposa com a objectius per a 
consolidar aquesta infraestructura verda a Alacant-Elx: Connectar els ecosistemes 
litorals i d'interior a través d'un sistema de corredors territorials i biològics, restaurar els 
ecosistemes fluvials, les zones humides i els espais litorals de major valor i conservar i 
posar en valor l'extraordinari patrimoni ambiental i cultural de l'àrea funcional 

Altra de les grans possibilitats de la infraestructura verda d'Alacant-Elx és la de 
fomentar l'ús públic sostenible del territori a través d'itineraris blans adequats per a la 
mobilitat no motoritzada que connecten els punts del territori amb majors valors 
ambientals i culturals. En aquest àmbit, és destacable la via litoral de la Comunitat 
Valenciana. 
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Figura 39- Proposta de traçat de la via litoral. 

 

 
Font: PATIVEL_vp2 

Entorn urbà més pròxim a Alacant-Elx 

El municipi d'Alacant presenta una gran diversitat d'ambients naturals abastant desdls 
fons litorals de l’Illa de Tabarca, passant pels ambients fluvials del riu Montnegre, el 
Saladar d'Aigua Amarga i la zona dunar dels Arenals i la SerradelCabeçod’Or. 

Cal destacar, que a més d'aquesta via litoral, a Alacant també existeixen rutes de gran 
potencial com la sendera Sierra dels Colmenares (al Sud d'Alacant), senderes en el 
Benacantil, senderes en el Cap de l'Horta, itinerari ambiental Parc El Morant. 

Així mateix, Elx compta amb una gran diversitat d'hàbitats que configura un territori de 
gran riquesa natural, convertint-ho en el municipi de la Comunitat Valenciana amb 
majors índexs de biodiversitat. 

Els 326,5 quilòmetres quadrats de l'ampli terme municipal d'Elx ofereixen una gran 
varietat de paisatges, hàbitats, fauna i flora, distribuïts en tres ecosistemes: les 
muntanyes i llomes que conformen les serres de l'interior del municipi, els conjunts 
dunars del litoral i els típics aiguamolls costaners mediterranis que es desenvolupen 
entre tots dos espais. 

Els aiguamolls il·licitans constitueixen un dels conjunts més rellevants de la Comunitat 
Valenciana i un dels últims vestigis deles nombroses marjals (també anomenades 
saladars) pantanoses existents en la seua franja litoral. Tan sols l'Albufera de València 
supera en importància ecològica i ornitològica al parc natural del Fondo, que 
comparteixen Elx i Crevillent. 
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Els aiguamolls del Fons d´Elx i Santa Pola estan considerats com a Paisatges de 
Rellevància Local segons el PAT d'Infraestructura Verda i Paisatge, ja que conté llocs 
de gran valor natural, paisatgístic i cultural: 

 Làmines d'aigua com l'embassament de Llevant i el de Ponent al Fondo d’Elx, o la 
del Braç del Port en les Salines de Santa Pola i ecosistemes associats.  

 Fita visual de la Torre de Tamarit en les Salines de Santa Pola.  

 Sistemes dunars de Pinet i Tamarit que flanquegen la Gola de Ses Salines.  

 Enclavaments culturals pròxims com el Palmerar d’Elx i el Castell Fortalesa de Santa 
Pola, així com el referent visual de primer ordre del Cap de Santa Pola. 

 
Figura 40- Vista des del Sud d'aiguamolls Fons d´Elxy  Salines de Santa Pola 

 
Font: Pla d'Infraestructura verda i paisatge de la Comunitat Valenciana 

Tal com es defineix en el PAT de la Infraestructura Verda i Paisatge de la Comunitat 
valenciana, la connectivitat del paisatge entre aquests dos espais és clau a través dels 
Azarbes de Dalt i Dolç en la Partida del Carrizal com a peça clau d'articulació de les 
zones humides. 

Així mateix, s'ha de potenciar la seua permeabilitat cap al Nord per a connectar amb 
els aiguamolls del’Altet, cap al Sud per a connectar amb les Salines de la Mata i 
Torrevella i el corredor del Segura i cap a l'oest per a connectar amb els sistemes 
forestals de Serra de Crevillent. 

Juntament amb aquests dos aiguamolls, cal remarcar el Paratge Natural Municipal del 
Clot de Galvany, espai protegit amb una interessant diversitat d'ambients que ho 
converteixen en un centre de biodiversitat de primer ordre a la Comunitat Valenciana. 
Integrat en el conjunt d'aiguamolls de la pedania de Balsares i connectat amb el 
sistema dunar d'Arenals i Carabassí, constitueix un altre dels elements destacables del 
ric patrimoni mediambiental il·licità. 
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Quant als recursos culturals d'interès en el tram Alacant-Elx, el seu ric patrimoni pivota 
al voltant de les seues dues ciutats principals, Alacant i Elx, agrupant la gran majoria de 
les declaracions de BIC d'aquest espai litoral.  

Els elements més comuns són les torres, sobreeixint les d'Alacant (fins a 24 diferenciant 
les militars o defensives, de les de tipus vigía). Moltes d'aquestes es troben en l'antiga 
Horta d'Alacant; sent aquest un “camp regat” de valor històric i que avui es troba 
amenaçat per la  pressió urbana.  

A Elx, destacar com a recurs cultural, declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, el Palmerar d'Elx, gran extensió de palmeres (més de 60.000) dins del casc 
urbà de la ciutat. És el palmerar més gran d'Europa, i en el món només li superen 
alguns palmerars àrabs. 

Santa Pola també disposa de 5 torres, pensades principalment per a la vigilància 
costera. També és significatiu l'abric rupestre de Santa Pola (Cova de les Aranyes del 
Carabasí) o el Conjunt Històric de l‘Illa de Tabarca.  

Pel que fa als jaciments arqueològics, destaquen els d‘Alacant (Viles Romanes del 
Castell de Ansaldo, Tossal de Manises i Muralla Ibèrica del Turó de les Basses). Santa 
Pola presenta a més, tot un llegat cultural vinculat a la producció salinera, encara en 
funcionament, incloent també antics búnkers relacionats amb la Guerra Civil 
espanyola. 

Conforme a l'exposat i tal com es reflecteix en el Pla d'Acció Territorial Metropolità 
d'Alacant i Elx, l'àrea funcional d'Alacant-Elx compta amb uns valors naturals i 
ambientals puntuals d'interès a nivell nacional i europeu, un clima excepcional, una 
franja litoral variada i adequada per a múltiples activitats, una cultura creixent de 
protecció mediambiental i un potencial de turisme basat en recursos marítims. 

En canvi, l'escassetat d'aigua, tant en aportacions superficials comsubterràniess, la 
pèrdua generalitzada de trets naturals i deterioració delpaisaje per ocupació intensa, 
el risc d'inundació, l'abandó extensiu de cultius l'alt grau d'erosió i pèrdua de sòl fèrtil i 
el litoral altament urbanitzat i densificat, dificulten la potenciació i connexió d'aquests 
recursos, sent necessària una planificació tant territorial com de mobilitat. 

Els objectius disposats en el Pla d'Acció Territorial d'Alacant-Elx (PAT Alacant-Elx), en 
referència a la infraestructura verda definida recolzats en aqueixa Estratègia Territorial 
són, per tant: 

 Dissenyar un sistema d'espais oberts que tinga com a principals elements 
d’articulació els espais de major valor ambiental, cultural i territorial d'Alacant i 
Elx, i garantizar la seua connectivitat ecològica i funcional. 

 Garantir la preservació del patrimoni natural, paisatgístic i cultural d'aquest 
espai, laconservació dels seus processos ecològics i el manteniment i millora 
dels béns i servicisambientales tals com: l'adaptació i lluita contra el canvi 
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climàtic, la protecció enfront als riscos i la millora de la qualitat del medi 
ambient. 

 Evitar una excessiva fragmentació del territori afavorint la seua continuïtat 
territorial i visual, així com el manteniment d'espais agrícoles (greenbelts) entorn 
dels nuclis urbans per a millorar la seua integració paisatgística i mantenir la 
seua personalitat urbana. 

 Desenvolupar un sistema de preferències quant a la implantació d'usos i 
activitats enel territori, dirigint els nous desenvolupaments cap als espais de 
menor valor ambiental  i menor afecció de riscos naturals i induïts. 

 Definir un conjunt de connexions i itineraris per a fomentar l'ús públic sostenible 
dels espais oberts metropolitans, tant els rurals com els urbans, i que permeten 
l’accés en sistemes de mobilitat no motoritzada als recursos paisatgístics de 
major valor. 

 Posar en valor la infraestructura verda des del punt de vista productiu, 
dinamitzant elterritori a través de fórmules com els parcs agraris i la seua 
connexió amb el sector terciari i l‘ús públic i recreatiu del territori 
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2.9 Capacitat del planejament urbanístic de l'àrea funcional d'Alacant i Elx 
L'àrea funcional d'Alacant-Elx (àmbit ampliat del PMoMe), l'any 2016 comptava amb 
un percentatge de 8,56% de sòl segellat o urbà respecte del total de la seua superfície. 
A més, el sòl urbanitzable representava un 6,31% del total de la superfície, tenint així un 
ràtio urbanitzable/urbà igual a 0,73, lleugerament menor al 0,80 que tenia en el mateix 
any la Comunitat Valenciana. 

Figura 41- Planejament urbanístic (ha) (maig 2016). 

 

Font: Pla d'Acció Territorial d'Alacant - Elx 

Tal com s'observa en la taula, l'any 2016, del 6,31% corresponent a sòl urbanitzable, l'ús 
residencial representa el 3,78% i la superfície per a ús d'activitats econòmiques 
representen l'1,26% (1,03% ús industrial i 0,23% ús terciari).  

Aquesta superfície urbanitzable tindria capacitat d'acollir una demanda potencial 
important, estimant-se en el PAT Alacant-Elx que, en el planejament urbanístic actual, 
“es podria construir actualment al voltant de 115.000 habitatges, considerant una 
mitjana de 25 habitatges/hectàrea bruta, que cobririen un període de 30 anys de 
consum d'habitatge”. 

D'altra banda, tenint en compte el percentatge de sòl destinat per a activitats 
econòmiques i considerant una mitjana de 40 treballadors/hectàrea bruta, en 
condicions actuals es tindria una capacitat d'acolliment de 60.000 ocupacions noves. 
A més, s'estimen 10.000 ocupacions noves addicionals que ocuparien la superfície d'ús 
industrial i terciari, donant un total de 70.000 ocupacions noves. 
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Amb les dades observades i segons l'esmentat en el Document inicial estratègic del 
PAT Alacant-Elx, “a la vista d'aquestes dades caldria pensar que no hi ha necessitat de 
planificar aquesta àrea, ja que qualsevol demanda que es plantege, fins i tot en 
l'escenari més optimista, està cobert amb escreix pel planejament actual. Però el PAT 
identifica que el problema del model actual no és aquest sinó que el model urbà 
actual que consisteix en la superposició de planejaments municipals de l'aglomeració 
urbana d'Alacant i Elx no és considerat com a satisfactori quant a sostenibilitat 
territorial i d'acord als criteris de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. 
Aquesta insatisfacció es dóna a causa de la nul·la viabilitat en el mercat que té el sòl 
classificat, a més de la insostenibilitat generada per superar els índexs màxims de 
creixement, per trobar-se lluny dels teixits compactes preexistents o per la 
incompatibilitat amb la infraestructura verda del territori, per la qual cosa és necessari 
que s'adopten mesures i es prenguen decisions per a ajustar al model territorial i 
urbanístic sostenible”. 

Figura 42- Classificació del sòl. 

 

Font: Institut Cartogràfic Valencià [Última consulta Febrer 2018]. 
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Figura 43- Calificación del suelo. 

 

Font: InstitutCartogràficValencià [Última consulta Febrer 2018]. 
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3. OBJECTIUS DEL PLA DE MOBILITAT METROPOLITANA SOSTENIBLE DE L'ÀREA 
D'ALACANT-ELX. 

Es defineixen a continuació els objectius detallats del Pla de Mobilitat Sostenible de 
l'àrea d'Alacant-Elx: 

1. Consolidar l'àmbit del Pla com a àrea metropolitana integrada que facilite els 
intercanvis àgils de persones i mercaderies imprescindibles per a garantir el 
desenvolupament i benestar de la població. 

2. Potenciar el transport públic. Millorar la cobertura, qualitat, seguretat i 
accessibilitat del servei i fomentar la intermodalitat entre el transport públic urbà i 
les maneres de transport no mecanitzats amb el transport interurbà, ferroviari o 
autobús. 

3. Equilibrar el repartiment modal entre el vehicle privat, transport públic i maneres no 
mecanitzades, mitjançant el transvasament de persones usuàries del vehicle privat 
al sistema de transport col·lectiu, així com a les maneres no mecanitzades. 

4. Fomentar la integració institucional, tarifària, física i operativa dels diferents 
sistemes de transport públic per a afavorir la intermodalitat en l'àmbit. 

5. Gestionar eficaçment el tràfic i el sistema d'estacionament en congruència amb 
les polítiques de potenciació del transport públic i de les maneres no 
mecanitzades de desplaçament. 

6. Potenciar la incorporació d'estacionaments de dissuasió en les estacions i parades 
localitzades en els accessos a la ciutat com a mitjà per a fomentar l'intercanvi 
entre el vehicle privat i les maneres de transport públic, possibilitant així l'elecció 
òptima per a cada etapa del desplaçament.  

7. Recuperar espai de la via pública per a les maneres no mecanitzades de transport 
(vianants i ciclistes), millorant la qualitat de l'entorn urbà i retornant als carrers i 
places el seu protagonisme com a espais de convivència de primer nivell. 

8. Millorar les operacions de càrrega, distribució i descàrrega de mercaderies per a 
mantenir la seua funció essencial amb el menor perjudici possible per a la resta de 
persones usuàries de l'espai públic. 

9. Reduir emissions contaminants i soroll i garantir un consum energètic més eficient 
en l'àmbit de la mobilitat. 

10. Potenciar la renovació de les flotes de vehicles en vehicles menys contaminants 
(híbrids, elèctrics, gas, etc.) tant en l'àmbit privat com institucional. 

11. Promoure les noves tecnologies aplicades a la mobilitat per a facilitar la 
coordinació tarifària, l'intercanvi modal, la millora de l'accessibilitat, la reducció de 
l'accidentalitat, la informació en temps real i la comoditat de persones usuàries. 

12. Promoure la mobilitat sostenible en els desplaçaments als grans centres atractors. 
13. Crear estratègies de mobilitat segura i sostenible en els desplaçaments laborals 

tendents a eliminar desplaçaments innecessaris, acurtarels desplaçaments 
existents (acordant polítiques de mobilitat geogràfica) i el foment de les maneres 
de desplaçament sostenibles (rutes d'empresa i llançadores, polítiques dissuasòries 
d'aparcament, promoció del cotxe compartit o car pooling i del cotxe 
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multiusuario car sharing, foment de les rutes per als vianants i ciclistes, flexibilitat 
horària, flexibilitat retributiva amb les targetes de transport públic...). 

14. Incorporar criteris de mobilitat sostenible en la política urbanística i territorial que 
aposten per la ciutat compacta mediterrània, amb barris i districtes equilibrats en 
termes de residència, ocupació, serveis i equipaments. 

15. Avaluar la idoneïtat i especificitats requerides per a impulsar la creació d'una 
Autoritat Única de Transport en l'àrea, que facilite la integració modal, tarifària i 
administrativa en l'àmbit en benefici de les formes de desplaçament més 
sostenibles.  

16. Promoure la més àmplia participació ciutadana en l'elaboració i posterior gestió 
del Pla. 

17. Informar i educar a la població, especialment als més joves, en els avantatges de 
desenvolupar hàbits de mobilitat més sostenibles. 

18. Millorar la seguretat dels desplaçaments, reduir l'accidentalitat i focalitzar les 
actuacions prestant especial atenció a la persona usuària més vulnerable.  

19. Suprimir barreres que puguen dificultar o impedir els desplaçaments de les 
persones amb mobilitat reduïda, de persones majors, que circulen amb carrets de 
bebè… (accessibilitat universal). 

 
Aquests objectius detallats, que inclouen entre uns altres els Objectius inclosos en el 
Pacte Valencià per a la Mobilitat Segura i Sostenible, es posicionen com l'origen de les 
línies d'actuació del Pla de Mobilitat Metropolitana de l'àrea d'Alacant-Elx i d'ells 
deriven les propostes del mateix que es desenvolupen en el següent apartat. 
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4. PROPOSTES DEL PLA DE MOBILITAT METROPOLITANA SOSTENIBLE DE L'ÀREA 
D'ALACANT-ELX. 

Les propostes presentades a continuació per al PMoMe Alacant-Elx tenen diferents 
nivells de concreció i limitacions en funció de l'entitat o actor amb competències 
per a la seua implantació. D'aquesta manera, existeixen entre les següents 
proposades algunes que podran ser implantades directament per la Generalitat 
Valenciana i unes altres que, al no ostentar la Generalitat les competències 
directes, hauran de ser desenvolupades o implantades per altres organismes o 
entitats mitjançant convenis, subvencions o ajudes. En aquest segon cas, el paper 
de la Generalitat Valenciana i, en particular de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Publiques i Vertebració del Territori serà d'impulsar o promoure el desenvolupament 
de les propostes.  

Es mostren a continuació les propostes plantejades agrupades per àrees 
d'actuació, sent necessari assenyalar que aquestes seran concretades i ajustades 
en fases posteriors del Pla, per la qual cosa són susceptibles de variar, adaptant-se 
a les problemàtiques diagnosticades en l'àmbit: 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT 

1. Millora de les condicions per a l'operació del transport públic i dels vehicles 
d'alta ocupació en eixos interurbans prioritaris 

Millorar la velocitat comercial del transport públic i dels vehicles d'alta ocupació 
per a incrementar la seua competitivitat pel que fa al vehicle privat “amb un sol 
ocupant” com a manera de transport habitual en aquells eixos viaris interurbans en 
els quals es detecte la seua idoneïtat.  

Específicament, les mesures proposades podrien estar relacionades amb la 
implantació de carrils exclusius per a transport públic, carrils reservats per a vehicles 
d'alta ocupació (BUS-VAO) o mesures de priorització semafórica. Aquestes mesures 
seran susceptibles de ser aplicades en aquells eixos viaris amb concentració de 
mobilitat tals com l'eix Elx-Aeroport-Alacant Sud o el corredor Sant Joan-Alacant 
Nord. 

2. Millora de les parades d'autobús interurbà.  

Millorar la informació, equipament, senyalització, accessibilitat i seguretat en les 
parades d'autobús interurbà, amb l'objectiu de fer-les visibles, accessibles i 
comprensibles quant a la informació proporcionada d'horaris i itineraris per a la 
ciutadania i persones usuàries esporàdiques (turistes). Aquestes actuacions 
s'emmarquen en el denominat “Programa de parades d'Autobús” esmentat en el 
Programa Estratègic UNEIX per a la millora de la mobilitat, infraestructures i el 
transport de la Comunitat Valenciana.  

3. Xarxa d'infraestructures nodales per a aparcament 
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Planificar i desenvolupar una xarxa d'infraestructures nodals per a aparcament que 
fomenten l'intercanvi amb maneres de transport sostenibles, tals com a 
aparcaments dissuasoris i park&ride. Aquestes infraestructures se situaran en aquells 
emplaçaments en els quals la disponibilitat d'aparcament fomente que la persona 
usuària evite realitzar la totalitat del trajecte en vehicle privat. Per exemple en les 
estacions de RENFE de Rodalies de les línies C-1 i C-3 o les estacions de TRAM 
Alacant-El Campello, s'avaluarà la implantació de zones destinades a 
l'aparcament, de manera que es potencie l'intercanvi de maneres motoritzades i 
no motoritzats amb el ferrocarril.  Paral·lelament, per a garantir l'ús d'aquestes 
infraestructures és necessari restringir l'aparcament en destinació i millorar la 
dotació de serveis en els bescanviadors, proposta que es detalla a continuació.  

4. Millora de la dotació de serveis en els bescanviadors de transports existents. 

Augmentar l'oferta dotacional en bescanviadors ja existents, tals com a estacions 
de ferrocarril i estacions d'autobús interurbà, fomentant amb aquest augment de 
l'oferta de serveis l'augment de l'ús de tals infraestructures. Alguns dels serveis 
incorporats podrien ser: aparcaments vigilats, infraestructures de recarrega 
elèctrica, aparcaments de bicicleta segurs, estacionament de sistemes de 
bicicleta pública, etc., mesures que es detallen en apartats posteriors.  

5. Avaluació d'actuacions en infraestructura viària 

Malgrat que els objectius del PMoMe no van lligats necessàriament a les inversions 
en infraestructura viària, es podran avaluar aquelles infraestructures viàries que 
milloren notablement les connexions en l'àmbit metropolità d'Alacant-Elx i que 
justifiquen la inversió pel volum de moviments diaris i pel seu caràcter vertebrador.  

6. Actuacions en xarxa ferroviària de l'estat (RFIG) 

Impulsar el desenvolupament per part de l'Estat de les següents actuacions 
ferroviàries en l'àmbit d'Alacant-Elx, tal com es concreta en el Programa Estratègic 
UNEIX per a la millora de la mobilitat, infraestructures i el transport de la Comunitat 
Valenciana: 

• Finalització de la implantació d'ample estàndard en el tram Alacant-Elx-
Múrcia 

• Pla de Rodalies per al nucli Alacant-Múrcia: 
o C-1: connexió d'Alacant amb l'aeroport d'Alacant-Elx i connexió de la 

línia convencional amb la línia d'alta velocitat en l'estació d'Alta 
Velocitat d'Elx-Matola. 

o C-3: extensió de serveis fins a Villena i millores de servei. 
• Operacions d'integració ferroviària  entre les ciutats de València i 

Alacant. 
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7. Actuacions en xarxa ferroviària autonòmica de la Generalitat (FGV) 

Impulsar el desenvolupament de les següents actuacions ferroviàries en l'àmbit 
d'Alacant-Elx, tal com es concreten en el Programa Estratègic UNEIX per a la millora 
de la mobilitat, infraestructures i el transport de la Comunitat Valenciana: 

• Posada en servei del túnel de la Serra Grossa (TRAM d’Alacant) 

TRANSPORT PÚBLIC 

8. Implementació de línies exprés d'autobús. 

S'avaluarà la idoneïtat i condicions per a implementar serveis exprés d'autobús 
interurbà (amb adequades freqüències i elevades velocitats de recorregut) en 
aquells fluxos que tinguen com destinació nuclis rellevants de generació/atracció 
de viatges, de manera que es milloren les condicions d'operació i per tant la 
competitivitat del transport públic enfront del vehicle privat.   

9. Implementació de serveis de transport públic a demanda 

Avaluar la implantació de serveis de transport a demanda per a cobrir aquelles 
relacions en les quals la baixa demanda no justifique la rendibilitat econòmica ni la 
idoneïtat de línies de transport públic regulars. Tradicionalment, relacions amb 
baixa demanda (zones rurals, nuclis urbans de poca població, zones de feble 
tràfic, etc.) han tendit a servir-se amb serveis regulars de baixes freqüències, 
actuant en moltes ocasions les baixes freqüències com a element dissuasori de l'ús 
del transport públic. En el PMoMe pot avaluar-se reemplaçar algunes de les línies 
de baixa demanda per serveis de transport a demanda (TAD) que funcionen a 
petició de la persona usuària mitjançant un protocol d'activació mitjançant 
reserves. 

10. Directrius per a homogeneïtzació dels serveis de transport interurbà 

Establir directrius i criteris per a la coordinació i homogeneïtzació entre operadors 
de transport públic en l'àmbit (bases per a creació i implantació de títols integrats 
de transport públic en l'àmbit, nomenclatura, informació en parades, imatge única 
dels vehicles que permeta identificar la xarxa, etc.). 

11. Integració/coordinació dels serveis urbans i interurbans de l'àmbit.  

El transport públic urbà dels municipis i el transport públic interurbà de l'àrea 
d'Alacant funcionen, excepte en l'entorn d'Alacant (àrea TAM) i a l'entorn d'Elx, 
sense cap tipus d'integració en aspectes tals com la ubicació de les parades, 
informació, horaris, tarifes, títols de transport, etc. L'establiment de mesures i 
directrius per a millorar la integració, informació i complementarietat entre tots els 
serveis de mobilitat en l'àmbit metropolità permetrà l'ús combinat de tots dos de 
manera senzilla per part de la població usuària.  
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12. Avaluar la necessitat i condicions per a la creació d'un Ens metropolità de 
Coordinació, Consorci o Autoritat Única de Transports en l'àrea d'Alacant-Elx. 

S'avaluarà la necessitat, idoneïtat i condicions per a la creació d'un ens encarregat 
de coordinar als operadors de transport públic urbà (autobusos urbans i TRAM), 
operadors d'autobusos interurbans, RENFE i altres organismes relacionats amb la 
mobilitat de l'àmbit. En cas de crear-se, l'Autoritat seria l'encarregada d'impulsar i 
desenvolupar les mesures relacionades amb la coordinació del funcionament 
integrat de la mobilitat en l'àrea d'Alacant-Elx en aspectes tals com la integració 
tarifària, títol únic, coordinació horària i de parades, informació integrada, etc.  

13. Millora de la informació de transport públic a turistes i residents temporals.  

Fomentar l'ús del transport públic entre turistes i residents temporals en l'àrea 
d'Alacant-Elx mitjançant la creació d'abonaments de transport turístics, 
abonaments turístics combinats i/o campanyes d'informació en altres idiomes.  

14. Millora de la informació de mobilitat en l'àmbit 

La informació corresponent als autobusos interurbans en l'àmbit d'Alacant-Elx es 
limita, excepte casos concrets de l'entorn d'Alacant i d'Elx, a la informació 
proporcionada per cada operador, sent difícil per a la persona usuària obtenir una 
visió global de l'oferta de transport públic disponible en l'àrea per a prendre 
decisions. Es proposa agregar tota la informació de mobilitat de l'àmbit en una 
web i una app, de manera que la persona usuària puga decidir la solució òptima 
per al seu recorregut amb tota la informació de l'oferta disponible. D'aquesta 
manera, es disposarà de forma agregada, en una plataforma única per a tota 
l'àrea metropolitana d'Alacant-Elx, d'informació de l'oferta de transport públic, 
informació en temps real, recarrega de títols de transport, gestió d'incidències, 
sol·licitud de serveis de transport a demanda, etc.  

MOBILITAT CICLISTA 

15. Xarxa d'itineraris ciclistes troncals d'àmbit metropolità  

Coordinar el desenvolupament d'una xarxa d'itineraris ciclistes troncals entre els 
municipis de l'àmbit, garantint la continuïtat, funcionalitat i seguretat dels 
recorreguts ciclistes i, específicament, la continuïtat dels itineraris ciclistes 
municipals amb aquells de caràcter interurbà o metropolità.  

Concretament, les actuacions estarien incloses en la denominada Xarxa d’itineraris 
no motoritzats de la Comunitat i algunes d'elles podrien ser: Itinerari entre Sant Joan 
d'Alacant i Alacant per l'Avinguda de Dénia o la prolongació del carril bici sud de 
la ciutat d'Alacant.  

16. Xarxa d'aparcaments de bicicletes segurs.  
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Fomentar la instal·lació d'aparcaments de bicicletes segurs enfront de robatoris, 
distribuïts en els principals centres atractorss de l'àmbit i en els bescanviadors de 
transport (estacions de rodalies de Renfe, parades de TRAM, entre uns altres). El 
factor “risc de robatori” pot ser en moltes ocasions dissuasori per a aquella 
població usuària que vulga desplaçar-se amb bicicleta pròpia, per la qual cosa la 
instal·lació d'aparcaments segurs pot derivar en un augment de la captació de la 
bicicleta per part de posseïdores i posseïdors de tals vehicles.  

17. Xarxa de bicicleta pública metropolitana.  

Establir un marc comú i coordinat en els sistemes de bicicletes públiques dels 
municipis de l'àmbit, permetent la interoperabilitat entre sistemes i eliminant 
barreres en la connexió ciclista intermunicipal, aconseguint una xarxa de bicicleta 
pública metropolitana en estendre la solució adoptada a tots els municipis de 
l'àmbit.  

Específicament en l'actualitat funcionen en l'àmbit alguns sistemes de bicicleta 
pública però no són operables entre si, per la qual cosa es podrien avaluar 
alternatives tals com els sistemes del tipus “dockless” (“free-floating bike sharing 
systems”). Aquests sistemes, que estan tenint bon acolliment en algunes ciutats 
d'Europa, que es caracteritzen per no tenir ancoratges a diferència dels sistemes 
tradicionals i funcionar a través de app mòbils.  

18. Promoció de la bicicleta. 

Promoure l'ús de la bicicleta com a manera de transport habitual mitjançant 
campanyes de conscienciació ciutadana dirigides a usuàries i usuaris potencials. 
Aquestes campanyes podran versar sobre temes com la seguretat en la circulació 
ciclista i el respecte entre la població usuària. 

MOBILITAT PER ALS VIANANTS 

19. Xarxa d'itineraris per als vianants troncals d'àmbit metropolità  

Coordinar el desenvolupament d'una xarxa d'itineraris per als vianants que 
garantisquen la continuïtat, funcionalitat i seguretat dels recorreguts a peu, així 
com la continuïtat dels itineraris per als vianants municipals amb aquells de 
caràcter interurbà o metropolità on es precise.  

20. Coordinació per a la implementació d'Itineraris per als vianants urbans i 
peatonalització de vies en zones urbanes  

Coordinar el desenvolupament d'una xarxa d'itineraris per als vianants en zones 
urbanes mitjançant peatonalització de vies. El paper de la Conselleria d’Habitatge 
referent a açò serà impulsar aquestes accions, recolzant als Ajuntaments en 
l'objectiu de retornar l'espai públic de les zones urbanes al vianant, amb la 
consegüent disminució del domini de la ciutat pel tràfic rodat, disminució 
d'emissions, sorolls, etc. lligats al tràfic motoritzat.  
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21. Coordinació per a implementació de carrers 30 o zones de tràfic pacificat en 
zones urbanes. 

Coordinar la implantació de carrers 30 en aquelles zones urbanes en les quals el 
calmat o pacificació del tràfic es considere una eina adequada per a millorar la 
convivència de vehicles i vianants i així mateix, una eina per a reduir el tràfic de 
pas en determinats eixos viaris urbans transferint-ho a vies realment destinades al 
pas o circulació dels vehicles motoritzats. El paper de la Conselleria d’Habitatge 
referent a açò serà impulsar aquestes accions, recolzant als Ajuntaments.  

MOBILITAT DE MERCADERIES 

22. Marque comú de la mobilitat de mercaderies en l'àmbit 

Establir marc comú i coordinat en les ordenances relacionades amb la mobilitat de 
mercaderies (restriccions, limitació de pes, horaris, polítiques d'ús de les reserves de 
càrrega i descàrrega, etc.) entre els municipis de l'àmbit. 

VEHICLES 

23. Foment de l'ús dels vehicles eficients i menys contaminants (“RESSÒ”) entre la 
ciutadania i en els municipis 

Promoure la renovació de les flotes de vehicles municipals, flotes de transport 
públic o vehicles particulars de la ciutadania a vehicles “ressò” (elèctrics o a gas). 
El paper de la Conselleria serà el de promoure aquesta renovació i transformació 
progressiva mitjançant campanyes de foment i conscienciació, ajudes, etc, de 
manera coordinada amb el projecte “Pla d'impuls del vehicle elèctric i 
desplegament de la infraestructura de recàrrega en la Generalitat” en execució 
actualment.  

24. Electrificació de la flota de vehicles de la Generalitat Valenciana 

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball  en 
acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, va aprovar el Pla d'estalvi i 
eficiència energètica, foment de les energies renovables i el autoconsum dels 
edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat, amb 
l'objecte d'aconseguir que el sector públic de la Generalitat reduïsca els seus 
consums d'energia i exercisca un paper exemplificador en matèria d'estalvi i 
eficiència energètica(…).  

Específicament, com a criteris d'eficiència energètica en la renovació de flotes i 
vehicles, s'estableix: “La renovació de flotes i vehicles es farà seguint, entre uns 
altres, criteris energètics, de manera que s'opte per equips que incrementen 
l'estalvi i l'eficiència energètica, la utilització d'energies renovables i que 
contribueixen a la disminució de l'ús de combustibles derivats del petroli.  A més es 
tindrà en compte a l'hora de comprar vehicles de transport per carretera i 
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pneumàtics, els impactes energètic i mediambiental de la utilització durant la seua 
vida útil. Així, sempre que siga possible en funció de l'ús i característiques particulars 
del servei, els nous vehicles hauran de ser de classificació energètica A. En el cas 
de flotes de vehicles que realitzen un transport exclusivament urbà, es prioritzarà la 
compra de vehicles elèctrics”.  

Referent a açò, el paper de la Conselleria d’Habitatge serà garantir la 
transformació progressiva de la seua flota seguint els criteris que marca l'acord del 
Consell citat.  

25. Xarxa de punts de recarrega de vehicles elèctrics i de vehicles de gas 

Promoure la implantació de electrolineres i gasineras, bé recolzant als Ajuntaments 
en la implantació o bé promovent la pròpia Conselleria la implantació d'una xarxa 
de punts de recarrega, de manera coordinada amb el projecte “Pla d'impuls del 
vehicle elèctric i desplegament de la infraestructura de recarrega en la 
Generalitat” en execució actualment.  

26. Foment de la mobilitat col·laborativa (car sharing, car pooling, etc) 

Impulsar l'ocupació del cotxe compartit per a la mobilitat en vehicle privat en 
l'àmbit, augmentant l'ocupació mitjana dels vehicles i minimitzant al màxim l'ús del 
vehicle privat amb un sol ocupant. La proposta podria passar per fomentar el 
desenvolupament de plataformes de mobilitat col·laborativa per a determinats 
centres d'atracció de viatges de manera que es garantisca la seguretat de la 
població usuària i la integritat conceptual del car sharing.  

ALTRES MESURES 

27. Definició i gestió de Zones de Baixes Emissions 

Impuls de l'establiment de Zones de Baixes Emissions (ZBE) per part dels Ajuntaments 
de l'àmbit, en similitud a les mesures implementades en ciutats de referència com 
Madrid o Barcelona. En aquestes ZBE, amb l'objectiu de protegir a les persones i el 
medi ambient de la contaminació dels vehicles, es gestionaran els accessos a les 
Zones de Baixes emissions en funció d'episodis de contaminació en els quals se 
superen llindars de determinats contaminants. Previsiblement, la gestió en els 
episodis de contaminació es realitzarà emprant com a base el sistema de 
classificació del parc mòbil per etiquetes de la DGT. Com a part del sistema de 
Gestió d'accessos a les ZBEs, aquesta proposta podria anar lligada a reforços de 
l'oferta de transport públic en esmentats episodis de contaminació, en cas de 
considerar-se necessari.  

28. Promoure l'Actualització i redacció de Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire 
en l'àmbit d'Alacant i Elx.  

29. Promoció de directrius coordinades i consistents en mobilitat sostenible  
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• Potenciar el desenvolupament i actualització de Plans de Mobilitat Urbana 
Municipals garantint que els objectius a nivell municipal són coherents amb els 
del PMoMe.   

• Potenciar el desenvolupament i actualització de Plans de Mobilitat de Centres 
Generadors de mobilitat tals com a centres de treball, centres d'oci, port, 
aeroport i Universitats.  

• Fomentar l'elaboració de Plans d'Accessibilitat Municipal i la col·laboració 
entre administracions per a una gestió més eficient de la mobilitat 
metropolitana.  

• Establir directrius urbanístiques derivades dels objectius del Pla que hagen de 
ser considerades pels plans urbanístics i territorials de l'àmbit, garantint que els 
criteris i propostes territorials estan alineades amb criteris en matèria de 
mobilitat sostenible (manteniment del model de ciutat compacta 
mediterrània, per exemple).  

• Promoure la creació d'espais de relació entre els diferents actors involucrats 
en la mobilitat metropolitana (Ajuntaments, Consellería, Diputació, etc.) de 
manera que es fomente la coordinació entre ells.  

En aquests aspectes, en cas d'implantar-se una Autoritat única de Transport o 
Consorci de Transports, aquesta vetlarà per que els Plans de mobilitat sectorials 
desenvolupats s'ajusten als criteris establits pel PMoMe.   

30. Promoció de la mobilitat sostenible entre la ciutadania.  

Desenvolupar campanyes per a millorar la comunicació, informació i sensibilització 
cap a la mobilitat Sostenible entre la població, així com promoure la recerca i 
participació en projectes pilot en matèria de mobilitat Sostenible 

31. Participació ciutadana 

Promoure la participació de la ciutadania en l'elaboració i posterior implementació 
del PMoMe. 
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5. NORMATIVA DE COORDINACIÓ 

El Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible de l'Àrea d'Alacant-Elx té com a prioritats 
facilitar criteris de mobilitat sostenible per a una política urbanística i territorial que 
aposte per la ciutat compacta mediterrània, amb barris i districtes equilibrats en termes 
de residència, ocupació, terciari i equipaments, suprimint barreres als desplaçaments 
de les persones amb mobilitat reduïda i recuperant l'espai de la via pública per a les 
maneres no mecanitzades de transport (vianants i ciclistes), entre uns altres. 

Respecte a la mobilitat urbana i transport públic els plans urbanístics o territorials, com 
és el PAT d'Alacant- Elx, seran els encarregats d'establir reserves de sòl que, en cas de 
requerir-se, milloren les comunicacions entre els municipis de l'àmbit. 

És per açò, que la normativa de coordinació serà la que s'establisca en el PAT 
d'Alacant-Elx posat que és l'instrument que ha d'establir les reserves de sòl que 
permeten dur a terme les actuacions definides en el PMoMe d'Alacant-Elx.  

Així mateix, el PMoMe d'Alacant-Elx també es coordinarà amb els Plans Generals 
d'Ordenació Urbana –PGOU- i amb els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible –PMUS- 
dels municipis de l'àmbit, garantint la coherència dels objectius i propostes de tots dos 
amb els de el PMoMe. 

En aquest sentit, la normativa del PAT d'Alacant-Elx, proposarà un conjunt de 
disposicions normatives per a la coordinació de, entre altres àmbits, els següents: 

1. La coordinació de la regulació del sòl no urbanitzable en l'àrea funcional, indicant 
les diferents tipologies d'espais que ha d'incloure la infraestructura verda rural i les seues 
normes d'ús i gestió, que hauran de ser incorporades en tots els plans generals 
estructurals, podent aquests concretar-les a la seua realitat territorial específica. 

2. La coordinació quant a la zonificació del sòl rural, que haurà d'adaptar-se a les 
diferents unitats de paisatge que determinarà el propi estudi de paisatge del PAT 
d'Alacant-Elx. 

3. La implantació d'usos, activitats i equipaments supramunicipals, els quals seran 
definits en el pla, juntament amb un conjunt d'estratègies d'actuació sobre els 
mateixos. 

4. La implantació de les infraestructures que, si escau, es proposen, especialment 
quant a les seues reserves de sòl i integració en la morfologia del territori. 

5. Coordinació de les demandes i les ofertes d'habitatges de protecció pública, les 
quals es desenvoluparan a escala supramunicipal. 

6. Els creixements que, si escau, es proposen en els plans estructurals s'estimaran en 
funció de la ETCV i de la capacitat d'acolliment dels municipis metropolitans. 

7. El desenvolupament de fórmules de compensació intermunicipal quan estiguen 
previstes en el pla o en la legislació vigent. 
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6. ESTUDI DE PAISATGE 

L'Estudi de Paisatge del Pla Metropolità de Mobilitat Sostenible de l'Àrea d'Alacant-Elx 
s'adaptarà en els seus continguts al determinat en l'Annex I de la LOTUP. 

A causa que el Pla Metropolità de Mobilitat Sostenible de l'Àrea d'Alacant-Elx es troba 
englobat dins de l'Àrea Funcional del PAT d'Alacant-Elx, tant la caracterització 
territorial i la caracterització del paisatge (definició d'unitats de paisatge, recursos 
visuals i paisatgístics) com l'anàlisi visual i la valoració de les unitats i recursos de 
paisatge s'obtindrà del PAT d'Alacant-Elx.  

Les directrius finalment propostes i normes d'integració paisatgística (criteris d'integració 
paisatgística) es realitzaran sobre la base de les actuacions programades en el Pla 
Metropolità de Mobilitat Sostenible de l'Àrea d'Alacant-Elx, optant sempre per 
actuacions respectuoses amb el medi ambient i el paisatge, definint una sèrie de 
criteris paisatgístics perquè es tinguen en compte a l'hora de la seua execució i 
s'integre perfectament en l'entorn en el qual es troben no generant barreres visuals i 
facilitant la connexió entre elements de la infraestructura verda. 
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B. DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 
 

1. ANTECEDENTS I OBJECTE. 

Fins avui les actuacions efectuades en matèria d'infraestructures de transport i de 
mobilitat a la Comunitat i, específicament en les tres àrees metropolitanes de Castelló, 
València i Alacant-Elx, s'han desenvolupat en absència d'instruments de planificació 
de mobilitat de caràcter supramunicipal mancant, per tant, de planificació conjunta.  

Aquest fet ha dificultat a la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, com a òrgan ambiental, l'avaluació ambiental dels efectes 
acumulatius o sinèrgics que generen les infraestructures lineals fonamentalment quant 
a la fragmentació d'espais de la infraestructura verda del territori, que han d'avaluar-se 
des d'un marc més ampli i general. 

Segons el que es disposa en l'article 9 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de 
Mobilitat de la Comunitat Valenciana: 

"Els plans de mobilitat són els instruments que concreten, en un àmbit o implantació 
determinada, els objectius plantejats en aquesta llei, i en particular el gradual progrés 
cap a patrons més equilibrats de mobilitat, amb participació creixent de les maneres 
no motoritzades i del transport públic. Tals plans defineixen igualment les accions i 
estratègies a emprendre amb vista a aconseguir tals objectius, servint per tant de marc 
de referència 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 
urbà" 

És necessària, per tant, la realització d'un Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible, en 
aquest cas en l'àrea d'Alacant, amb la seua corresponent avaluació ambiental 
estratègica ordinària, que incloga un diagnòstic ambiental, paisatgístic i cultural, a més 
del territorial, en un àmbit més ampliat, que tinga en compte la infraestructura verda 
en l'àrea d'Alacant i els Plans existents a nivell supramunicipal, apostant per la qualitat 
de l'entorn i del medi ambient, la disminució dels consums energètics i de la 
contaminació acústica i l'ocupació de maneres de transport més eficients, sent de 
gran importància les fases de participació pública i ciutadana i la integració de les 
seues determinacions en les successives fases del Pla. 

 
Conforme a l'exposat, es redacta el present Document Inicial Estratègic que, 
juntament amb l'Esborrany del Pla (article 50.1 de la LOTUP), inicia el procediment 
d'avaluació ambiental estratègica ordinària del Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible 
de l'àrea d'Alacant,(PMoMe Alacant, d'ara endavant), amb la finalitat de que la 
Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
després de període de consultes, emeta el Document d'Abast (article 51.2.a LOTUP) 
per a l'elaboració de l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic (article 52.2 LOTUP). 
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2. OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA SOBRE 
LA QUAL S'ACTUA. 

Es defineixen a continuació els objectius detallats del Pla de Mobilitat Sostenible de 
l'àrea d'Alacant-Elx: 

1. Consolidar l'àmbit del Pla com a àrea metropolitana integrada que facilite els 
intercanvis àgils de persones i mercaderies imprescindibles per garantir el 
desenvolupament i benestar de la població. 

2. Potenciar el transport públic. Millorar la cobertura, qualitat, seguretat i 
accessibilitat del servei i fomentar la intermodalitat entre el transport públic urbà i 
les maneres de transport no mecanitzats amb el transport interurbà, ferroviari o 
autobús. 

3. Equilibrar el repartiment modal entre el vehicle privat, transport públic i maneres no 
mecanitzades, mitjançant el transvasament de persones usuàries del vehicle privat 
al sistema de transport col·lectiu, així com a les maneres no mecanitzades. 

4. Fomentar la integració institucional, tarifària, física i operativa dels diferents 
sistemes de transport públic per afavorir la intermodalitaten l'àmbit. 

5. Gestionar eficaçment el tràfic i el sistema d'estacionament en congruència amb 
les polítiques de potenciació del transport públic i de les maneres no 
mecanitzades de desplaçament. 

6. Potenciar la incorporació d'estacionaments de dissuasió en les estacions i parades 
localitzades en els accessos a la ciutat com a mitjà per fomentar l'intercanvi entre 
el vehicle privat i les maneres de transport públic, possibilitant així l'elecció òptima 
per a cada etapa del desplaçament.  

7. Recuperar espai de la via pública per a les maneres no mecanitzades de transport 
(vianants i ciclistes), millorant la qualitat de l'entorn urbà i retornant als carrers i 
places el seu protagonisme com a espais de convivència de primer nivell. 

8. Millorar les operacions de càrrega, distribució i descàrrega de mercaderies per 
mantenir la seua funció essencial amb el menor perjudici possible per a la resta de 
persones usuàries de l'espai públic. 

9. Reduir emissions contaminants i soroll i garantir un consum energètic més eficient 
en l'àmbit de la mobilitat. 

10. Potenciar la renovació de les flotes de vehicles en vehicles menys contaminants 
(híbrids, elèctrics, gas, etc.) tant en l'àmbit privat com a institucional. 

11. Promoure les noves tecnologies aplicades a la mobilitat per facilitar la coordinació 
tarifària, l'intercanvi modal, la millora de l'accessibilitat, la reducció de 
l'accidentalitat, la informació en temps real i la comoditat de persones usuàries. 

12. Promoure la mobilitat sostenible en els desplaçaments als grans centres atractors. 
13. Crear estratègies de mobilitat segura i sostenible en els desplaçaments laborals 

tendents a eliminar desplaçaments innecessaris, acurtarels desplaçaments 
existents (acordant polítiques de mobilitat geogràfica) i el foment de les maneres 
de desplaçament sostenibles (rutes d'empresa i llançadores, polítiques dissuasòries 
d'aparcament, promoció del cotxe compartit o car pooling i del cotxe multiusuari 
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o car sharing, foment de les rutes per als vianants i ciclistes, flexibilitat horària, 
flexibilitat retributiva amb les targetes de transport públic...). 

14. Incorporar criteris de mobilitat sostenible en la política urbanística i territorial que 
aposten per la ciutat compacta mediterrània, amb barris i districtes equilibrats en 
termes de residència, ocupació, serveis i equipaments. 

15. Avaluar la idoneïtat i especificitats requerides per impulsar la creació d'una 
Autoritat Única de Transport a l'àrea, que facilite la integració modal, tarifària i 
administrativa en l'àmbit en benefici de les formes de desplaçament més 
sostenibles.  

16. Promoure la més àmplia participació ciutadana en l'elaboració i posterior gestió 
del Pla. 

17. Informar i educar a la població, especialment als més joves, en els avantatges de 
desenvolupar hàbits de mobilitat més sostenibles. 

18. Millorar la seguretat dels desplaçaments, reduir l'accidentalitat i focalitzar les 
actuacions prestant especial atenció a la persona usuària més vulnerable.  

19. Suprimir barreres que puguen dificultar o impedir els desplaçaments de les 
persones amb mobilitat reduïda, de persones majors, que circulen amb carrets de 
bebè… (accessibilitat universal). 

 
Aquests objectius detallats, que inclouen entre uns altres els Objectius inclosos en el 
Pacte Valencià per a la Mobilitat Segura i Sostenible, es posicionen com l'origen de les 
línies d'actuació del Pla de Mobilitat Metropolitana de l'àrea d'Alacant-Elx. 
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3. L'ABAST, ÀMBIT I POSSIBLE CONTINGUT DE LES ALTERNATIVES QUE ES 
PLANTEGEN. 

3.1 Abast i àmbit del PMoMe d'Alacant-Elx 

El Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible d'Alacant- Elx es posiciona com un 
instrument de referència del que es derivarà el conjunt d'actuacions previstes per a 
aconseguir un sistema de mobilitat sostenible de persones i mercaderies en aquesta 
àrea. 

En el PMoMe de l'Àrea d'Alacant-Elx es consideren dos àmbits: 

 Àmbit estricte compost per 8 municipis: Alacant, El Campello, Crevillent, Elx, 
Mutxamel, Sant Joan d´Alacant, Santa Pola i Sant Vicent del Raspeig. 

 Àmbit ampliat compost per un total de 21 municipis dividits en 14 municipis de 
la zona urbana als quals s'incorporen 6 municipis perifèrics a Elx que compten 
amb relacions funcionals i urbanes amb la capital del Baix Vinalopó, tal com es 
defineix en el Document inicial estratègic del PAT d'Alacant-Elx. Aquests 
municipis són: Asp, Dolores, Catral, Sant Fulgenci, Montfort i els dos Fondons, és 
a dir, municipis pertanyents a les comarques de la Vega Baixa i al Vinalopó 
Mitjà.  

3.2 Alternatives i escenaris 

Pel que fa a les alternatives i escenaris, s'han concebut en dos nivells relacionats amb 
la planificació territorial i la planificació del transport i la mobilitat, respectivament. En 
aquest sentit, les alternatives es plantegen a nivell de planificació territorial i els 
escenaris a nivell de planificació del transport i la mobilitat. 

En relació a les alternatives, existeix una interrelació i dependència del Pla de Mobilitat 
Metropolitana d'Alacant i Elx respecte del PAT de l'àrea funcional d'Alacant-Elx.  En 
aquest sentit, els principis i actuacions del PMoMe estan profundament lligats i van en 
la línia marcada pel Pla d'Acció Territorial de l'àrea funcional d'Alacant-Elx ja que 
l'objecte d'aquest últim és definir el model territorial per a l'àrea funcional d'Alacant-Elx. 
És per açò, que les alternatives presentades a continuació, han sigut plantejades des 
del punt de vista territorial i estan basades en les de l'esmentat Document inicial 
estratègic del PAT: 

Alternativa 0: Absència de planificació metropolitana 

La primera de les alternatives implica “no fer res”, és a dir, continuar amb el model 
territorial existent en l'actualitat i la seua evolució raonable en els anys pròxims serà, tal 
com assenyala el document d'abast de l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del PAT 
d'Alacant-Elx: 

“Es mantindria la planificació actual on el sòl urbanitzat sense edificar 
ascendeix 521 ha residencials i 272 ha pera activitats econòmiques, mentre 
que l'urbanitzable planificat ascendeix a 4.668 i 1.557 ha respectivament. 
Desenvolupant aquest sòl se supera les demandes reals més optimistes 
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allunyant-se del model territorial sostenible. A més el model urbà es 
caracteritza per la seua dispersió i generació de conurbacions no 
desitjades.  

Es descarta per proposar un consum de sòl excessiu, perjudicar la 
funcionalitat de la infraestructura verda i augmentar la mobilitat amb el 
vehicle privat.”1 

Actualment, amb l'absència d'un instrument superior de planejamentque establisca 
unes directrius quant a ocupació de sòl, sense una avaluació ambiental prèvia en un 
context més ampli que el d'un terme municipal, i sense tenir en compte els efectes 
sinèrgics, les connexions i els impactes indirectes derivats de determinades accions 
sobre el mitjà; s'ha provocat en l'àmbit el creixement relativament desordenat, sense 
una coordinació entre administracions i sense una participació ciutadana en fase de 
presa de decisions. 

A més, tal com es comenta en el Document d'Inici del PAT,” la tipologia dels 
creixements previstos de baixa densitat i les conurbacions no desitjades perjudiquen la 
identitat dels municipis, i generen la ruptura de la connectivitat i la permeabilitat del 
territori. És a dir, la consolidació de l'actual model planificat consumiria una quantitat 
de sòl no compatible amb la ETCV, perjudicaria a la funcionalitat de la infraestructura 
verda i augmentaria de manera notable la mobilitat motoritzada en vehicle privat”. 

Alternativa 1: Creixement axial entorn de grans corredors de comunicació 

La primera alternativa territorial proposta consisteix “en el creixement axial entorn dels 
eixos que comuniquen Alacant i Elx”. Tal com es desenvolupa en el Document d'Inici 
del PAT, “En aquest model urbà preval la connexió de les dues ciutats mitjançant un eix 
lineal, sense solució de continuïtat, en el qual es concentrarien de forma majoritària els 
nous creixements urbans, residencials i d'activitat econòmica buscant una total 
conurbació entre Alacant Elx per aconseguir economies d'escala a l'hora d'implantar 
dotacions i equipaments. Aquest model axial comportaria desenvolupar aquest tipus 
de creixements entorn d'un eix articulat per sistemes de transport públic d'alta 
capacitat. És a dir, es tractaria d'un model que ja està plenament desenvolupat en 
alguns àmbits metropolitans i fins i tot a la pròpia àrea metropolitana d'Alacant. Com a 
aspecte molt favorable d'aquest model es troba l'optimització del transport públic, 
especialment per la proximitat dels usuaris al mateix. No obstant això, el creixement 
axial, en general, és advers per a les comunicacions de tipus orbital, passa a un segon 
pla les relacions d'Alacant i Elx amb els municipis del seu entorn, impedeix la 
permeabilitat de la infraestructura verda i incrementa la fragmentació del territori”. 

                                                      
1Documento de Alcance del EATE del PAT Alicante y Elche. Comisión de Evaluación Ambiental 
de 27 de julio de 2017. 
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Figura 1-Alternativa 1. Integración física de Alicante y de Elche. 

 

Fuente: Documento Inicial Estratégico del PAT Alicante-Elche. 

Els creixements es concentrarien en aquest eix buscant una conurbació entre Elx i 
Alacant. El transport públic s'optimitzaria. Es descarta per marginar les relacions amb la 
resta de municipis, impedir la permeabilitat de la infraestructura verda i fragmentar el 
territori. 

Alternativa 2: Creixement nodal, model de ciutats compactes 

 

Aquesta alternativa està basada en el desenvolupament al voltant de nodes ja 
existents, de manera relativament radial, que com ho esmenta el document d'abast 
de l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del PAT Alacant-Elx: “El model territorial més 
sostenible. Alacant i Elx estructurarien les seues àrees metropolitanes i els creixements 
nous es produirien per extensió dels nuclis consolidats.” 

A priori, és el model territorial més sostenible i el que millor s'adapta als objectius 
d'aquest PMoMe, sent el proposat per la ETCV com el més idoni a escala regional. En 
aquest cas, Alacant i Elx estructurarien les seues àrees metropolitanes i els creixements 
nous i mobilitat es produirien per extensió dels nuclis consolidats.És el que proposen tant 
l'Estratègia Territorial Europea com l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 
com el més idoni a escala regional, compte entre els seus avantatges amb la 
consecució de masses crítiques per rendibilitzar el transport públic en determinats 
nodes compactes, una major jerarquització del sistema urbà metropolità i, per tant, un 
model de provisió de béns i serveis públics i privats molt més eficient en termes de cost i 
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eficiència. És, a més, un model policèntric que pren decisions sobre el territori d'una 
forma selectiva però equitativa, desplaçant el creixement cap als nuclis urbans més 
aptes per acollir-los una vegada s'ha esgotat la capacitat dels teixits urbans existents. 
Permet la permeabilitat de la infraestructura verda, la millora de la biodiversitat i evita 
la formació de conurbacions que atempten a la personalitat dels nuclis urbans i la 
seua correcta inserció dins de la morfologia del territori i del paisatge permetent, a 
més, un sistema de mobilitat metropolitana més eficient”. 

Figura 2-Alternativa 2. Modelo Policéntrico 

 

Fuente: Documento Inicial Estratégico del PAT Alicante-Elche. 

 

En aquest sentit, va orientada cap al manteniment del model de ciutat compacta 
mediterrània i, es tractaria, per tant de fomentar el seu desenvolupament, existint, per 
descomptat, relacions axials però deixant de costat el sistema de creixement per eixos 
de l'alternativa 1 que ha demostrat ineficiència des del punt de vista del transport i la 
mobilitat.  

Destacant a més entre unes altres, els avantatges assenyalats en el document d'abast 
de l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del PAT Alacant-Elx: 

 “Consecució de masses crítiques 

 Major jerarquització del sistema urbà metropolità 

 Major jerarquització del sistema urbà metropolità 
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 Model de provisió de béns i serveis públics i privats molt més eficient 

 Permeabilitat de la infraestructura verda 

 Evita la formació de conurbacions que atempten a la personalitat dels nuclis 
urbans i la seua correcta inserció dins de la morfologia del terreny, 

 Permet un sistema de mobilitat metropolitana més eficient. 

 

En relació als escenaris, aquests s'han plantejat des del punt de vista de la planificació 
del transport i la mobilitat. Així mateix, s'ha tractat de garantir, en la mesura del 
possible, la consistència dels escenaris amb els proposats en els altres plans de 
mobilitat metropolitana que es troben actualment en redacció a la Comunitat 
(PMoMe Castelló i PMoMe València). No obstant açò, les diferències entre escenaris 
són lògiques si es considera el fet que el nivell de maduresa de les tres àrees 
metropolitanes és diferent, sent Alacant-Elx l'àrea que es troba en un estat demaduresa 
intermedi comparativament amb València i Castelló: 

 Escenari tendencial  

Aquest escenari consisteix en no aplicar cap de les mesures en matèria de 
planificació del transport i mobilitat proposades pel PMoMe Alacant-Elx. En 
aquest sentit, laprevisible evolució de les variables i paràmetres de mobilitat 
seria continuista respecte de la situació actual, mantenint, a manera 
d'exemple, la tendència en el repartiment modal (amb l'ús massiu del vehicle 
privat) i els nivells d'emissions al medi ambient actuals que existeixen en l'àmbit 
metropolità d'Alacant-Elx. 

 Escenari convencional 

Aquest escenari, denominat convencional o tradicional, consisteix a aplicar la 
planificació en matèria de transports i mobilitat que s'ha vingut implementant 
històricament a la Comunitat i, en general, a nivell nacional. Aquest escenari 
estaria basat en: 

o Inversions en infraestructures viàries 

o Limitades inversions en oferta de transport públic de qualitat i competitiu 
amb el vehicle privat 

o Absència de mesures per a limitar l'ús del vehicle privat amb un únic 
ocupant 

o Absència de mesures relacionades amb la regulació i restricció de 
l'aparcament en destinació (zones urbanes, zones comercials o centres 
de treballs, per exemple).  
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o Les millores en el repartiment modal cap a maneres “sostenibles” estan 
únicament lligades a les decisions i conscienciació individual de la 
població i al canvi de prioritats de la població jove. 

o Creixement tendencial del parc mòbil 

 Escenari innovador 

Aquest escenari implica l'assentament de les tendències d'innovació 
tecnològica en matèria de mobilitat que han anat desenvolupant-se en els 
anys recents, de la manera següent: 

o Fiançament de la mobilitat com a servei (MaaS) com a forma general 
de canalitzar les necessitats de desplaçament en l'àrea metropolitana 
d'Alacant. 

o Determinada implantació del vehicle autònom. 

o Elevació a màxims de la quota del transport públic i combinació del 
mateix amb el transport a demanda per a aquells desplaçaments que 
no puguen ser coberts amb transport públic per la naturalesa dels seus 
orígens/destinacions.  

o Augment del teletreball, per la qual cosa disminueixen les necessitats de 
mobilitat obligada motive treball i es laminan en el dia, disminuint les 
“puntes” típiques de concentració de mobilitat.  

o Augment a màxims de l'i-commerce amb reducció dràstica del comerç 
tradicional i amb ell, de les necessitats de mobilitat lligades a compres.  

o Es redueix la necessitat d'espai en les infraestructures viàries i en les 
infraestructures nodals per a aparcament. 

o Devolució de l'espai públic a la ciutadania per als seus desplaçaments 
en maneres no motoritzades (a peu, bicicleta) en alliberar espai 
procedent de les infraestructures viàries. 

o Generalització d'ús de les maneres no motoritzades en els 
desplaçaments metropolitans de curta/mitja distància. 

o Decreixement del parc mòbil i entrada en desús dels vehicles en 
propietat. 

Podria establir-se una variant a aquest escenari innovador en el qual, malgrat el 
desenvolupament tecnològic, aquest no redundara en un compliment dels 
objectius de mobilitat sostenible ni de recuperació de l'espai públic per part de 
la ciutadania, en augmentar l'ocupació de l'espai públic per vehicles no de 
transport públic (autònoms, compartits o elèctrics). 

 Escenari transitori 
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Aquest escenari implica l'assentament relatiu de les tendències d'innovació 
tecnològica en matèria de mobilitat que han anat desenvolupant-se en els 
anys recents i el manteniment d'alguns dels patrons de comportament actuals 
en matèria de mobilitat: 

o Determinada penetració de la mobilitat com a servei (MaaS) 

o Limitada implantació del vehicle autònom. 

o Augment de la quota del transport públic i combinació del mateix amb 
el transport a demanda per a aquells desplaçaments que no puguen 
ser coberts amb transport públic per la seua naturalesa.  

o Determinat augment del teletreball, per la qual cosa disminueixen les 
necessitats de mobilitat obligada motive treball i es laminan en el dia, 
disminuint les “puntes” típiques de concentració de mobilitat.  

o Augment considerable de l'i-commerce però manteniment relatiu del 
comerç tradicional i amb ell, de les necessitats de mobilitat lligades a 
compres.  

o oReducció de la necessitat d'espai en determinades infraestructures 
viàries en les quals el transport públic aferme la seua captació.  

o Necessitat d'inversions puntuals en infraestructures viàries estructurants i 
en manteniment de les existents  

o Augment notable de la captació de les maneres no motoritzades en 
moviments metropolitans de curta/mitja distància, canalitzats a través 
d'una potent xarxa d'itineraris ciclopeatonales. 

o Devolució en certa mesura de l'espai públic a la ciutadania per als seus 
desplaçaments en maneres no motoritzades (a peu, bicicleta) 

o Decreixement lleuger del parc mòbil. 
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4. DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA DE MOBILITAT METROPOLITÀ 
SOSTENIBLE DE LES ÀREES D'ALACANT-ELX. 

El present Pla de Mobilitat Metropolitana, una vegada aprovat, es posicionarà com un 
instrument de referència del que es derivarà un conjunt d'actuacions per aconseguir 
un sistema de mobilitat sostenible de persones i mercaderies en l'entorn metropolità 
d'Alacant-Elx. En aquest sentit, les propostes inicials del Pla es mostren en l'Esborrany del 
Pla que acompanya a aquest mateix document i estan orientades al compliment i 
concreció dels objectius abans exposats. 

La concreció i Pla d'implementació de les propostes del PMoMe serà desenvolupat en 
posteriors documents del Pla sobre la base del diagnòstic i modelització d'escenaris i a 
l'anàlisi de competències de cada administració responsable. 

D'aquesta manera, el PMoMe va a incloure algunes propostes que podran ser 
portadesa terme íntegrament per la pròpia Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori i unes altres que requeriran la coordinació i participació d'altres 
Administracions o entitats.  

Específicament, les competències que li atribueix la Llei 6/2011 de Mobilitat a la 
Generalitat són les següents: 

A. “La potestat normativa en relació amb la mobilitat de les persones, dels serveis 
de transport públic i de les seues infraestructures dins de la Comunitat 
Valenciana. 

B. La planificació, execució i manteniment de les infraestructures de transport 
interurbà, excepte aquelles que siguen d'interès general de l'Estat. 

C. La provisió dels serveis de transport públic interurbà de viatgers dins de la 
Comunitat Valenciana. 

D. La potestat inspectora i sancionadora en relació amb les seues competències” 

D'altra banda, tal com assenyala l'esmentada Llei, a l'administració local li correspon: 

A. “La promoció de patrons equilibrats de mobilitat urbana, especialment en 
relació amb els desplaçaments a peu i en altres maneres no motoritzades. 

B. La planificació, execució i manteniment de les infraestructures de transport 
urbà, d'acord amb el previst sobre aquest tema en la present norma i en la 
legislació urbanística i de règim local. 

C. La provisió dels serveis de transport públic dins dels nuclis urbans”.  

“Les competències abans assenyalades seran exercides sota el principi general de la 
col·laboració administrativa, de manera que l'acció conjunta de les diverses 
administracions tingua com a fruit oferir a la ciutadania un sistema integrat de 
transports, tant referent a la planificació de les infraestructures i els serveis, com en els 
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aspectes relacionats amb la intermodalitat, la informació, la tarificació i la coordinació 
d'itineraris i horaris”.   

Específicament i per la pròpia naturalesa del PMoMe, pel que fa a la implementació 
de les propostes que no siguen competència directa de la Conselleria es podrien 
implementar a través d'alguns dels instruments de gestió contemplatsen la legislació 
vigent tals com: 

• Pla d'Acció Territorial, específicament el PAT de les àrees metropolitanes 
d'Alacant-Elx, coordinant la reserva de sòl per a infraestructures relacionades 
amb la mobilitat, en cas de requerir-se.  

• Plans generals estructurals dels municipis o els plans generals estructurals. 

• Plans de mobilitat urbana sostenibles dels municipis. 

• Plans d'Acció Territorial de caràcter sectorial (PATFOR, PATIVEL, PATRICOVA, 
etc). 
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5. UN DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI ABANS 
DE L'APLICACIÓ DEL PLA EN L'ÀMBIT AFECTAT 

5.1 Diagnòstic ambiental 

Prenent com a referència l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i l'evolució 
recent de l'Àrea Funcional d'Alacant-Elx (font: Esborrany del Pla i Document d'Inici 
Ambiental del PAT d'Alacant-Elx) i documentació addicional, es realitza en el present 
apartat un primer diagnòstic ambiental de l'àmbit del Pla. 

El principal problema d'aquesta àrea d'Alacant-Elx que no afavoreix la recuperació 
enfront de les conseqüències del canvi climàtic sinó que ho agreuja, és el 
desenvolupament urbanístic en els últims 20 anys, el qual ha provocat un augment 
desproporcional del sòl urbà discontinu (103%) que ha demandat la construcció 
d'infraestructures de transport seguint demandes puntuals sense cap tipus de 
coordinació, generant un model insostenible tant en termes de mobilitat com en 
termes ambientals. 

La petjada ecològica, es defineix com un indicador de l'impacte ambiental generat 
per la demanda humana dels recursos existents en els ecosistemes del planeta, 
relacionant-la amb la capacitat ecològica de la Terra de regenerar els seus recursos. 

Conforme al model territorial que s'ha vingut desenvolupant en l'Àrea Funcional 
d'Alacant-Elx, és predictible que aquest present una petjada ecològica elevada, per 
sobre de 3,26 ha/habitant, considerant-se el llindar de sostenibilitat entorn d'1,8 
ha/habitant, sent aquest llindar la biocapacitat del planeta per cada habitant, o el 
que és el mateix, si haguérem de repartir el terreny productiu de la Terra en parts 
iguals, a cadascun dels més de sis mil milions d'habitants en el planeta, els 
correspondrien 1,8 hectàrees per a satisfer totes les seues necessitats durant un any. 

A més de fragmentar el territori, aquest model urbanístic insostenible i aquest 
creixement desproporcionat de sòl segellat artificial, planificant fins i tot en pendents 
superiors al 25%, ha sigut en detriment d'una pèrdua progressiva de sòl agrícola i 
forestal i d'una alteració i no protecció de masses boscoses i zones humides existents, 
que ha provocat el desenvolupament de processos d'erosió i augment del risc de 
desertificació que, agreujat per les baixes precipitacions de l'àrea (territori amb gran 
escassetat hídrica), ha conduït a un deteriorament ambiental i paisatgístic i a una 
pèrdua de vectors de connexió entre espais naturals a través d'aquests sòls de gran 
importància ambiental, paisatgística i cultural, provocant un desequilibri cada vegada 
més accentuat en l'ecosistema. 

Aquest creixement dispers, que ha comportat al desenvolupament d'infraestructures 
de transport per a la seua connexió, ha anat fragmentant el territori, no afavorint una 
permeabilitat de la infraestructura verda existent. 

Aquest increment de sòl segellat, afavoreix l'increment progressiu dels riscos en el 
territori, especialment el d'inundació. 
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L'entorn d'Alacant-Elx a més d'un entorn litoral privilegiat compta amb importants 
actius ambientals. cal destacar l'abundància de fites naturals i punts d'observació del 
territori embeguts en la trama urbana de la zona sense una gestió paisatgística eficaç. 

A més la part meridional de l'àrea d'Alacant-Elx alberga un dels conjunts de zones 
humides més importants del context peninsular que juntament amb saladars, malla 
verda metropolitana existent i fites paisatgístiques dels embassaments històrics d'Elx i Tibi 
configuren una infraestructura verda en la qual actualment no existeix connexió 
ambiental ni territorial i els impactes territorials de la qual són encaramés visibles a 
causa de la climatologia àrida existent. 

Conforme a l'exposat, juntament amb la contaminació acústica existent associat 
principalment a infraestructures lineals i l'excés de consum energètic, fan que es 
convertisquen en aspectes mediambientals claus a tenir en compte a l'hora de definir 
propostes d'actuació per a aconseguir una millora progressiva en els mateixos. 
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Pèrdua del sòl agrícola i forestal 

En la conca mediterrània, els espais urbans concentren un elevadíssim percentatge de 
població, activitats i recursos. En la seua expansió, consumeixen volums creixents de 
sòl, generalment els destinats originàriament a usos agrícoles o forestals. 

Al mateix temps, la densificación de la xarxa viària contribueix als canvis per l'expansió 
de determinats usos del sòl al llarg d'aqueixos eixos. Generalment, la fi última de l'ús del 
sòl és l'aprofitament dels recursos naturals per a les necessitats humanes, a voltes a 
costa de la degradació ambiental. 

En aquest sentit, en l'àrea d'Alacant-Elx, el creixement urbanístic desproporcionat dels 
últims 20 anys ha provocat una pèrdua progressiva de sòl agrícola i forestal, 
concretament terrens de secà i pasturatges xeròfits mediterranis. 

Aquesta superfície de camps de cultiu de secà i la superfície de matolls xeròfits 
mediterranis forma part de la gran Infraestructura Verda. 

La renúncia a l'aprofitament de les terres de cultiu, a més del devastador impacte 
econòmic que suposa, implica al mateix temps un seriós problema mediambiental, 
higiènic i fins i tot sanitari a causa de la propagació d'abocadors incontrolats, fauna 
silvestre, plagues, desertificació (risc d'erosió) i incendis. 

La proliferació d'edificacions disperses moltes d'elles il·legals en terrenys de cultiu 
abandonats comporten al seu torn a la pèrdua accelerada del patrimoni cultural 
associat a aqueixos terrenys com ocorre amb el de l'Horta d'Alacant i el Camp d'Elx. 

A més la desaparició de massa forestal autòctona, agreujat per un àrea que presenta 
dèficit hídric, augmenta el risc a la desertificació potenciant els efectes sobre el canvi 
climàtic. 

Aquest abandó de l'activitat agrícola no solament es produeix a l'interior de l'Àrea 
d'Alacant-Elx sinó també en la perifèria, en zones on la connectivitat ecològica i 
funcional amb l'interior són fonamentals aquests espais agrícoles per a l'equilibri dels 
ecosistemes, mancant per tant de protecció alguna i convertint-se en punts crítics on 
la qualitat del paisatge és actualment baixa i no hi ha un adequat tractament de les 
vores urbanes, sense una transició progressiva de la zona agrícola i la urbana. 

Amb l'actuació coordinada del PAT de l'Àrea d'Alacant -Elx i el present PMoMe, s'han 
de seleccionar aquells espais integrants de la infraestructura verda i que requereixen 
una protecció urbanística a través del PAT, a més de frenar aqueix creixement 
urbanístic dispers dels últims anys, per a poder planificar i establir criteris ambientals i 
paisatgístics des del punt de vista de la mobilitat, integrant paisatgísticament 
infraestructures ja existents i potenciant recorreguts de mobilitat no motoritzada que 
connecten aquests espais naturals aconseguint una posada en valor dels mateixos. En 
la figura següent es mostren conflictes territorials detectats quant a fragmentació 
d'espais en l'àmbit estricte del PMoMe. 

Figura 3- Usos del sòl (SIOSE 2015) i conflictes en el territori 
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Font: Visor cartogràfic ICV (consulta abril 2018) i elaboració pròpia 

Regressió del front litoral 

Tal com está definit en el PATIVEL, en l'àmbit d'estudi del PMoME d'Alacant-Elx 
apareixen dues àrees diferenciades: 

 La nord, molt més turística, on estan les platges del Campello, Muchavista, Sant 
Joan, la Albufereta i el Postiguet (aquesta última dins de la ciutat d'Alacant). 

 L'àrea sud posseeix excepcionals valors ambientals gràcies a la presència d'una 
sèrie d'espais naturals situats a escassa distància (el saladar d'Aigua Amarga, el 
Clot de Galvany, la serra de Santa Pola, i els Parcs Naturals de les Salines de 
Santa Pola i del Profund d'Elx). 

Les platges de la província d'Alacant es caracteritzen per la presència de prats de 
Posidònia oceànica al llarg de la costa. 

Les localitats que tenen front costaner en aquest tram tenen cada vegada més 
activitat turística relacionada amb la platja; incrementant-se la demanda de platges 
amb uns nivells de qualitat propis d'ella. 

L'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, en la seua anàlisi-diagnòstica global 
de la franja litoral apunta com a principals problemes de la franja costera els següents: 

1. Excessiva proporció de sòl artificial en el litoral. 

2. Trams en regressió costera. 

Fragmentació espais rurals 
per infraestructures 

      Fragmentació espacis 
rurales 

per creixement urbanístic 
desordenat 

       ÀMBIT ESTRICTE PMoMe 
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3. Falta de connexió biològica i funcional entre el litoral i l'interior.   

4. Pèrdua de valors paisatgístics del litoral. 

5. Banalització dels paisatges urbans dels municipis costaners. 

6. Efectes del canvi climàtic sobre el litoral 

La gran pressió per l'aprofitament dels recursos naturals, especialment sòl i aigua, es 
tradueix en la proporció dels usos del sòl del primer quilòmetre del litoral: el 46% és sòl 
segellat (urbanitzat), el 31% és agrícola, el 19% forestal i el restant 4% masses d'aigua i 
zones humides. 

El sòl no urbanitzable comú, en la zona del litoral, segons defineix el PATIVEL, és un sòl 
amb un alt potencial des del punt de vista de la qualitat de la costa i un recurs que 
convé preservar , tant per la seua escassetat  com la seua multifuncionalidad.  

En molts casos, aquests sòls són autèntiques finestres al mar de gran valor paisatgístic o 
compleixen una funció transcendental com a corredors territorials i ambientals , els 
quals permeten millorar la permeabilitat del territori, reforçar les connexions 
ecosistémicas terra-mar, millorar el disseny de les perifèries urbanes, evitar la 
fragmentació del territori i garantir els processos ecològics,  així com els béns i serveis 
ambientals proporcionats per la  infraestructura verda per al conjunt de la societat, 
entre uns altres els de protecció enfront dels riscos naturals i induïts tals com el de 
inundabilidad, el qual és el més important en termes de potencials danys a les 
persones, els béns i el  medi ambient. 

Figura 4- Infraestructura verda del litoral 

 
Font: PATIVEL 

Així la zona d'Alacant Sud s'estableix en el PATIVEL com un dels 14 àmbits litorals definits 
com a prioritaris a la Comunitat Valenciana i sobre el qual s'haurà d'efectuar un 
programa d'actuació encaminats a la regeneració del patrimoni natural i cultural, la 
millora de l'entorn urbà i la regeneració de l'espai públic i s'integraran en les estratègies 
de desenvolupament urbà i sostenible recolzades en els fons FEDER. 
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El PATIVEL, és un instrument d'ordenació del territori d'àmbit supramunicipal que cerca 
preservar la infraestructura verda del litoral, per la qual cosa el present PMoMe haurà 
de coordinar-se amb el mateix i tenir en compte a l'hora de la planificació de la 
mobilitat els criteris definits pel citat Pla amb la finalitat de potenciar una mobilitat 
sostenible pel litoral sense produir afeccions al mateix. 

Perillositat d'inundació 

Cal destacar la presència en l'Àrea Funcional d'Alacant-Elx (ombreig marró) d'àrees 
molt sensibles al risc d'inundació. 

Figura 5- Perillositat d'inundació en Àrea funcional d'Alacant-Elx 

 
Font: Visor cartogràfic GVA 

En la memòria del PATRICOVA s'arreplega que “és la província d'Alacant la que major 
perillositat presenta, amb valors que aconsegueixen el 8,3% de la superfície com a 
inundable per perillositat significativa, incrementant-se en un 9,6% per perillositat 
geomorfològica", per sobre dels percentatges de València i Castelló. 

Figura 6- Superfície afectada per perillositat d'inundació a nivell provincial i de la Comunitat 
Valenciana 

 
Font: PATRICOVA 
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Quant a població potencial afectada per a l'àmbit provincial i de la Comunitat 
Valenciana, en la memòria del PATRICOVA es remarca que "en els valors absoluts , sí 
s'observa un canvi substancial, en ser la província d'Alacant la que majors valors de 
població potencial afectada aconsegueix, superant en més de 50.000 persones a la 
província de València. Aquesta situació és el resultat del considerable nombre 
d'habitatges de segona residència i buides que es localitzen en la província d'Alacant 
en zones afectades per la inundació." 

Figura 7- Població potencial afectada per a l'àmbit provincial  i de la Comunitat Valenciana 

 
Font: PATRICOVA 

 
Actualment les Confederacions Hidrogràfiques han iniciat el desenvolupament dels 
denominats plans directors contra avingudes en àmbits territorials pròxims a l'escala 
comarcal, tals com, els plans de la Marina Alta i Marina Baixa, tots dos en la província 
d'Alacant. 

Conforme a l'exposat, tant el PAT de Alicnate-Elx com el present PMoMe hauran de 
tenir en compte el que es disposa en el PATRICOVA i plantejar actuacions compatibles 
i que no afecten al drenatge actual de l'àmbit d'estudi. 

Qualitat de l'aire 

En referència a les fonts de contaminació atmosfèrica, les principals activitats 
industrials en l'àrea d'estudi, les quals empren el gas com a combustible són: la 
ceràmica (Alacant), el ciment i fabricació de guix (Sant Vicent del Raspeig). 

En el sector ceràmic, les empreses presenten problemes d'emissions difuses de 
partícules, a causa de la existencia de grans apilaments de matèries primeres, ja que el 
volum de producció és elevat i s'utilitzen matèries primeres sense homogeneïtzar. 

En l'actualitat l'activitat agrícola en la zona és reduïda, ja que la major part de l'horta 
tradicional alacantina ha sigut abandonada com també el tradicional cultiu 
d'ametlers. Aquestes emissions, encara que puguen tenir un efecte local en la qualitat 
de l'aire, són de nivell reduït en comparació de les industrials, del tràfic i de la 
combustió no industrial. En aquest grup s'inclouen no solament les activitats 
relacionades amb la gestió dels cultius sinó també amb la gestió ramadera i en 
particular inclouen les operacions lligades a la crema de residus de poda i rastrojeras. 
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Les explotacions agrícoles més rellevants en la zona ho són a l'entorn de la mateixa: al 
Sud i a l'Est, hi ha un parell de grans explotacions dedicades a cultius baix plàstic 
fonamentalment de tomaques i flors. En centre de la zona d'estudi, a l'entorn de la 
Serra de Foncalent, està l'explotació de 100 Ha de l'empresa CEMEX dedicada a fruit 
d'os i taronges i d'altres de carxofes i ametlers.  

Quant a les emissions urbanes, les principals emissions atmosfèriques pròpies d'àrees 
urbanes inclouen: tràfic rodat, emissions domèstiques (calefaccions, cuines, 
escalfadors,...) i de construcció-demolició.  

L'àrea d'estudi presenta les emissions pròpies d'una zona amb una població d'al voltant 
de 370.000 habitants amb forta tendència a desplaçaments diaris a segona residència 
durant el període estival i amb intens desenvolupament urbanístic (construcció-
demolició). 

A més el nombre d'habitants en la zona costera es veu àmpliament incrementat per 
l'afluència del turisme, la qual cosa suposa un increment estacional (i fins i tot de 
finalització de setmana) de les emissions de tràfic rodat i de la generació elèctrica. 

Una altra font d'emissions és el tràfic rodat que travessa la zona d'estudi a través de les 
diferents autovies i autopistes que la travessen. Les principals són l'autovia a Madrid, A-
7, les vies de comunicació amb Madrid i entre el Sud i Sud-est d'Espanya amb la resta 
d'Europa, amb el consegüent flux elevat de vehicles de tot tipus, tant turismes com a 
vehicles pesats.  

També l'autovia cap a Alcoi és la principal connexió amb municipis d'importància 
econòmica com Ibi, Castalla i Alcoi amb alt tràfic. Així mateix la pròpia construcció 
d'una autopista de peatge AP-7 i ampliació de connexions, vies i cinturons de la ciutat 
d'Alacant poden tenir repercussions en l'atmosfera. 

A més, el port d'Alacant pot aportar emissions atmosfèriques de contaminants tant a 
través de les activitats de descàrrega de materials pulverulents a orri, com dels motors 
dels bucs i dels vehicles pesats que distribueixen o aporten mercaderies. 

Existeix també en la zona (serra Fontcalent) la planta de tractament de residus urbans 
d'Alacant i l'abocador controlat que funciona de forma contínua i en la qual es genera 
biogàs i es consumeix en la pròpia planta per a la producció d'energia elèctrica. 

La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, efectua 
un seguiment dels nivells dels contaminants atmosfèrics més importants en les principals 
àrees urbanes i industrials de la Comunitat Valenciana.  

Es realitzen mesuraments en continu de diferents paràmetres contaminants com el 
diòxid de sofre (SOTA2), partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10, 2,5 i 1 
micres (PM10, PM2,5, PM1), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), plom 
(Pb), hidrocarburs i ozó (O3). 

També es duu a terme l'anàlisi de metalls com l'Arsènic, Níquel, Cadmi i Plom en la 
fracció PM10, així com del benzo(a)pireno i un altre hidrocarburs aromàtics policíclics, 
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amb la finalitat d'anar adaptant la xarxa a les exigències esdevenidores a causa de 
l'entrada en vigor de la normativa que regula els nivells de concentració d'arsènic, 
cadmi, mercuri, níquel i hidrocarburs aromàtics policíclics en l'aire ambiente. 

En aquest context, s'arrepleguen a continuació els resultats de l'anàlisi i avaluació de la 
qualitat de l'aire per a l'àrea del Pla, contemplats en el “Informe de l'avaluació de la 
qualitat de l'aire, any 2016” de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural.  

L'avaluació de la qualitat de l'aire s'ha realitzat a partir dels nivells de diferents 
contaminants registrats en les estacions existents dins de la zona d'estudi, sent aquestes 
les existents en la "Aglomeració ÉS1017: Alacant", "Aglomeració ÉS1018: Elx" i la "Zona 
ÉS1013: Segura – Vinalopó (A. costera)": 

Les dues primeres abasten els cascos urbans d'ambdues ciutats i la tercera zona 
abasta els municipis de Crevillent, Santa Pola el Campello, Mutxamel, Sant Joan 
d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, i les zones litorals de les ciutats d'Alacant i Elx, 
completant tot l'àmbit del PMoMe d'Alacant-Elx. 

Figura 8- Situació Zones ÉS1013 - AG1017 i estacions de mesurament qualitat de l'aire. 

 
Font: Avaluació de la qualitat de l'aire a la Comunitat Valenciana 2016 (GVA) 

De l'estudi en aquesta zona costera i aglomeracions d'Alacant i Elx, es desprenen les 
següents conclusions: 

 En relació al diòxid de sofre, no es produeix cap superació del valor límit horari i diari 
establit en el Reial decret 102/2011, tant en la zona costera com en les dues 
aglomeracions d'Alacant i Elx. Els valors registrats es troben molt allunyats dels límits 
establits, per la qual cosa no existeix cap risc que se superen aquests límits en la 
zona d'estudi en l'actualitat. 

 Quant a les concentracions de diòxid de nitrogen registrades, els valores límits 
establits en el Reial decret 102/2011, no es veuen depassats, ni el nombre de 
superacions permeses (18 ocasions) del valor límit horari per a l'any 2016, ni tampoc 
es veu superat el valor límit anual establit. 

 Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) ens mostren el 
següent: el valor límit anual (40 μg/m3), no s'ha superat en cap estació d'aquestes 
dues zones. Quant al valor límit diari, fixat en 50 μg/m3, que no pot ser sobrepassat 
en més de 35 ocasions, i que també pot ser representat a través del Percentil 90,4 
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(utilitzat quan el percentatge de dades no és massa elevat), tampoc s'ha vist 
superat ni abans ni després de descomptar els episodis d'entrada de partícules 
d'origen saharià. 

 En relació al paràmetre Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres 
(PM2,5), els nivells de concentració registrats en aquestes dues zones estudiades es 
troben concentracions registrades es troben molt allunyades del valor límit establit 
en el Reial decret 102/2011, i resulta improbable que puga aconseguir-se en la zona 
d'estudi aquest valor límit. 

 En relació a les anàlisis de nivells de metalls (As, Ni i Cd) i Benzo(a)Pireno, els valors 
registrats ens mostren que les concentracions es troben allunyades dels valores límit 
establits en la normativa. 

 Els nivells de concentració de Plom i Benzè registrats es troben molt allunyats del 
valor límit anual establit en el Reial decret 102/2011. 

 L'ozó és sens dubte el contaminant, que per les seues propietats i major 
concentració dins de les substàncies fotoquímiques que es generen, el que més 
afecció produeix en la baixa atmosfera. En ser una substància amb un alt poder 
oxidant, en concentracions elevades o en concentracions mitjanes-altes durant un 
període d'exposició perllongat, pot produir problemes en la salut humana, 
ecosistemes vegetals i materials. 
En les dues zones estudiades cal destacar que en l'Aglomeració d'Elx s'ha superat 
els límits dels valors horaris permesos d'O3 de maig a juliol des de 2012 fins a 2016 
(18.000 μg/m3 en una mitjana de 5 anys), arribant a ser significativament superiors 
en l'estació d'Elx-Parc de Bombers, aconseguint valors de 20.090 μg/m3. 
Així mateix en la zona costera Elx-Agroalimentari també ha superat aquests valors 
d'O3 aconseguint els 22.725 μg/m3. 
 

L'ozó és un contaminant secundari i per tant no hi ha fonts que ho emeten directament 
a l'atmosfera. L'ozó és un potent oxidant que produeix danys a la vegetació i pot 
produir diverses afeccions respiratòries. 

El seu augment està lligat a l'increment de les temperatures mitjanes i de les situacions 
meteorològiques extremes (ones de calor) durant l'estiu, com a resultat del canvi 
climàtic. 

Per a reduir els seus nivells cal desenvolupar actuacions per a reduir els gasos 
precursors a partir dels quals s'origina; aquests són principalment NOx i compostos 
orgànics volàtils.  

Tant Alacant com Sant Vicent del Raspeig disposen de Plans de Millora de la Qualitat 
de l'Aire (veure figura 6, ombreig groc). 
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Figura 9- Municipis que disposen d'un Pla de Millora de Qualitat de l'Aire 

 
Font: Visor Institut Cartogràfic Valencià 

 

El present PMoMe, des de l'objectiu de potenciar una mobilitat sostenible, ha de 
fomentar maneres de transport no motoritzats així com l'ús del transport públic i 
planificació d'itineraris més eficients des d'un "model territorial de ciutat compacta" 
que deu potenciar el PAT i coordinar-se entre tots dos perquè amb l'aplicació 
d'aquestes mesures, es contribuïsca a la millora de la qualitat de l'aire. 

 

Soroll 

De l'estudi preliminar dels Plans Acústics Municipals (PAM) així com Estudis Acústics dels 
PGOU dels municipis que integren l'àmbit objecte d'actuació del Pla es pot afirmar que 
la principal font de soroll és el tràfic rodat. 

A més s'identifica una altra font de soroll significativa, com és l'aeroport del Altet, així 
com el passadís aeri generat pel mateix. 

 Tràfic rodat. 

En el PAM de l'aglomeració d'Alacant, es conclou que pràcticament tot el soroll 
ambiental present es deu al tràfic rodat. En conseqüència, s'actuara, a més d'en les 
zones urbanes (Zona Centre, Diputació eixample, Mercat i Casc Antic, zona A7 
Villafranqueza, Carolinas Altes i Baixes, Hospital General i Florida Portazgo i Ciutat 
d'Assís), directament sobre les vies de la xarxa viària principal i especialment sobre els 
grans eixos viaris de l'aglomeració d'Alacant 
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Figura 10-Principals focus de soroll Alacant 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de PAM Alacant. 

En aquest Pla, com a mesures a desenvolupar en relació amb el tràfic rodat, cal 
remarcar: 

 Canalització vehicles pesats per les vies principals definides, desviant-se a la xarxa 
viària principal nomésper a càrrega i descàrrega de mercaderies segons tonatge i 
horaris. 

 En vies construïdes, es planteja la regulació semafórica mitjançant “ones verdes” 
(permeten el moviment de vehicles sense parades, al llarg d'un itinerari, a una 
velocitat determinada), incorporació de carrils reversibles, que permeten modificar 
el sentit segons la densitat de tràfic (per exemple les vies d'accés a la ciutat en 
hores punta). 

 En nous projectes d'infraestructures es planteja l'establiment d'una adequada 
distància entre interseccions, ocupació de determinats tipus d'interseccions segons 
la jerarquia de vies implicades. 

 Creació de zones 30 (Km/h) amb la finalitat de minimitzar el tràfic de pas en zones 
residencials denses, o en aquelles zones de densa freqüentació per als vianants. 

 Mesures de temperat de tràfic, com a estretiments de calçada, canvis d’alineació, 
obstacles en interseccions, introducció de vegetació... 

 Regulació del sistema d'adreces i sentits en les vies internes. 

 Restricció del tràfic en el centre històric i tradicional d'Alacant. 
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 Foment del transport públic i dels transports no motoritzats (bicicleta i a peu) 
mitjançant campanyes de sensibilització i millora de la xarxa (funcionament i abast). 

 Substitució de paviment existent per asfalts fonoabsorbentes i conservació i millora 
de l'asfalt deteriorat. 

 Incorporació de pantalles acústiques en zones conflictives (grans eixos viaris de la 
ciutat i l'Autopista del Mediterrani). 

En el PAM d'Elx s'evidencia que la principal font de soroll diürn és el trànsit de vehicles a 
motor, tant en les principals vies de comunicació com en els carrers de la ciutat. Les 
principals rondes periurbanes, els nivells sonors de les quals són majoritàriament de grau 
crític, són: 

 Carretera de circumval·lació Murcia-Alacant CV-8500. 

 Enllaç entre l'A7 amb la N-340 mitjançant a través de la CV-84. 

 Avinguda del Bimilenario. 

 Avinguda de la UNESCO. 

Figura 11-Principals focus de soroll Elx-Rondes Periurbanes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de PAM Elx. 

Com a conseqüència, els carrers i avingudes de la ciutat que destaquen pel seu grau 
crític de contaminació acústica, coincideixen majoritàriament amb vies de gran 
importància dins del plantejament de comunicació de la ciutat. És el cas de carrers 
tals com Vicente Blasco Ibáñez, Pedro Juan Perpinyà, Reina Victoria i Avinguda de la 
Llibertat, vies a les quals se'ls ha de prestar una especial atenció, a causa que són vies 
que creuen el Riu Vinalopó pels seus respectius ponts. 
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Figura 12-Principals focus de soroll Elx 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de PAM Elx. 

Així mateix, s'han detectat nivells molt per sobre dels valors de qualitat sonora, en zones 
puntuals del centre històric del municipi associades a l'oci nocturn. 

En aquest Pla, com a mesures a desenvolupar en relació amb el tràfic rodat, cal 
remarcar: 

 Peatonalització i temperat del tràfic en el centre urbà. 

 Foment de l'ús tant del transport públic com la integració de la bici en el flux de 
tràfic. 

 Fomentar de l'ús de les vies peri-urbanes amb la intenció d'allunyar al màxim el soroll 
provocat pel tràfic. 

 Reducció dels límits de velocitat en vies especialment molestes (barris La Vila, El 
Salvador i El Raval. 

 Millorar la fluïdesa del tràfic del municipi mitjançant itineraris alternatius i reduir el 
trànsit de vehicles pesats en les zones urbanes. 

En l'Estudi Acústic efectuat en el PGOU de Sant Joan d´Alacant, les fonts que s'han 
considerat significatives, i incloses en l'estudi, són les carreteres. Aquest tipus de fonts 
s'estenen per gran part del territori i té un funcionament pràcticament constant (a 
excepció del període nocturn), amb el que, potencialment, el seu efecte podria ser 
significatiu. 

En l'actualitat, les zones on es registren nivells sonors més elevats es localitzen en les 
proximitats de les carreteres A-70, N-332 i CV-821 principalment. El fet que aquestes 
carreteres creuen pràcticament el terme municipal íntegrament, juntament amb la 
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gran densitat de tràfic que suporta, planteja problemes de soroll, especialment quan 
moltes de les zones que limiten amb aquestes carreteres tenen un ús residencial. 

Figura 13-Principals focus de soroll Sant Joan d'Alacant 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Estudi acústic PGOU Sant Joan d'Alacant 

Dins de l'àmbit d'estudi seleccionat existeixen altres carreteres amb IMDs significatives. 
Aquestes afectaran a les zones situades en les seues proximitats, però no tindran el 
potencial d'afectar a zones més allunyades com podrien fer-ho les anteriorment 
esmentades. En aquest grup es podrien incloure la CV-800 (antiga N-340), la CV-772 i 
l'Avinguda Pintor Pérez Gil. 

Segons es desprèn del mapa acústic de Sant Vicent del Raspeig, la principal font de 
soroll és el tràfic rodat. En particular destaquen els següents carrers pel seu elevat nivell 
sonor: Avinguda Ampla de Castelar, carrer Alacant, carrer Ric Turia, calle Pintor Sorolla i 
la carretera d'Agost, carrer del Aeroplano, ronda Sant Joan a Sant Vicent, calle Poeta 
Miguel Hernández, carrer Villafranqueza. Així mateix es preveu un augment del tràfic 
rodat i conseqüent augment dels nivells sonors en la zona del carrerHorta i el camí de 
la Sendera. 
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Figura 14-Principales focos de ruido San Vicente del Raspeig 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa acústic de Sant Vicent del Raspeig 

Segons es desprèn del mapa acústic de Santa Pola, la principal font de soroll és el tràfic 
rodat. En particular destaquen els següents carrers pel seu elevat nivell sonor: Av. 
Blasco Ibáñez., Av. Albacete, Av. Portus, Av. de Fernando Pérez Ojeda, carrer Elx, 
carrer Espoz i Mina, calle Almirall Antequera, carrer Del Moll, Av. De Santiago, Av. De 
l'Armada Espanyola, Av. Del Catalanet i Carretera Nacional N322. 

Figura 15-Principals focus de soroll Santa Pola 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa acústic de Santa Pola 

En el casc urbà (casc antic i eixample Est) de Mutxamel, a causa de la conjunció del 
tràfic i de les activitats humanes en general els nivells de soroll estan per sobre dels 
quals es registren en les urbanitzacions residencials existents forade casc. 
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Figura 16-Principals focus de soroll Mutxamel 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del EDUSI de Mutxamel 

Els habitatges pertanyents a urbanitzacions sense una ordenació respectuosa amb el 
factor soroll, com La Marseta o El Molí Nou, que pateixen de nivells de soroll que 
aconsegueixen els 62 dBA, ja que aquestes se situen pegades a les carreteres (CV-819 i 
CV-800) sense guardar distàncies que asseguren una atenuació del soroll produït per 
les carreteres. 

 Tràfic aeri. 

Una altra font de soroll identificada i a considerar, per ser significativa, és l'aeroport 
del‘Altet, així com el passadís aeri generat pel mateix, tal com se cita en el PAM d'Elx. 

En concret, la població afectada es reparteix per Alacant i Elx, encara que l'àrea 
d'influència de l'aeroport que figura en el mapa acústic s'estén també pel Campello, 
Sant Joan, Mutxamel, Sant Vicent, Agost i Montfort. En el cas d'Alacant, els habitatges 
afectats es localitzen en Urbanova, per on passen gran part dels avions, ja que el 80% 
les operacions d'enlairament es fan a l'est, pel mar. A Elx, els «punts negres» del soroll 
estan en la urbanització Bonavista, i les pedanies de Torrellano i El Altet, a més de les 
urbanitzacions limítrofes. 
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Figura 17-Influència acústica de l'Aeroport del Altet. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del PAM d'Elx 

 

Consum energètic 

El sector energètic és un dels més problemàtics en aquest tipus d'emissions, ja que el 
principal gas d'hivernacle (CO2) es produeix majoritàriament en la combustió.  

L'estalvi i l'eficiència energètica en l'àrea del PMoMe d'Alacant-Elx és un pilar 
fonamental, mentre que disminueix la dependència, equilibra la balança energètica i 
facilita el compliment dels compromisos de Kyoto afavorint directament cap a una 
economia baixa en carboni i una reducció de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle emeses a l'atmosfera. 

Les diferents maneres de transport es caracteritzen per ser grans consumidors 
d'energia, sent un dels subsectors que més contribueix al deterioramentambiental.  

Per tant, la política de transports ha d'orientar-se en la línia de considerar aquestes 
restriccions, afavorint el transport públic com a manera més eficient des del punt de 
vista energètic. 

A Espanya, el marc de referència ho constitueix el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica 
2011-2020.  

En l'àmbit autonòmic, correspon a l'Estratègia d'eficiència energètica de la Comunitat 
Valenciana 2011-2020, promoguda per IVACE-Energia, ens públic adscrit a la 
Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, com el principal instrument per 
al desenvolupament de la política energètica de la Generalitat Valenciana. 
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En l'anàlisi de la situació energètica per províncies, en la província d'Alacant la 
demanda energètica en 2014 va ser 2.225 ktep, la qual cosa va suposar un augment 
pel que fa a 2013 de l'1,7%.  

En aquesta província, el sector econòmic prioritari en el consum energètic és el 
transport, amb el 50,9%. Per açò, la font energètica amb major consum és el petroli.  

El següent sector més consumidor és el sector industrial que a Alacant representa el 
16,1%. 

 

 

 
Font: Dades Energètiques Comunitat Valenciana 2014 (GVA-IVACE energia). 

  

Figura 20- Consums finals per províncies i estructura energètica i sectorial de la província 
d'Alacant 
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5.2 Diagnòstic territorial i de mobilitat 

Des del punt de vista territorial, l'àmbit metropolità d'Alacant i Elx ha sofert en el 
període recent un creixement destacat del sòl urbanitzat basat en la dispersió de nous 
usos del sòl, augment de l'edificació de baixa densitat fora del casc urbà, usos 
industrials, comercials i zones verdes. En concret, el sòl urbanitzat ha augmentat en una 
proporció de 3 vegades més que el creixement de la població durant el mateix 
període de temps. Aquest fet deriva de l'absència de planificació territorial conjunta 
en l'àmbit i en la superposició de planejaments municipals i no resulta en absolut 
satisfactori des del punt de vista de la sostenibilitat territorial marcada pels criteris de 
l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV, 2011).  

Tenint això en consideració, el PMoMe d'Alacant-Elx haurà de seguir les línies marcades 
pel PAT de les àrees metropolitanes d'Alacant-Elx i vetlar per “atorgar prioritat a la 
rehabilitació, renovació i regeneració dels teixits urbans existents i per la minimització 
dels nous desenvolupaments de sòls no urbanitzables, reduint-los a les necessitats 
estrictes i demostrables de la població i del conjunt d'activitats econòmiques”.  

Quant a la població, les tendències de creixement durant els pròxims anys apunten a 
un creixement poblacional moderat, que no implicaria en principi un augment notable 
ni desproporcionat de les necessitats territorials ni de mobilitat en l'àmbit metropolità 
d'Alacant-Elx. 

Així mateix, el desenvolupament futur de l'entorn deurà estarbasat en les següents 
línies: 

• Cooperació entre els espais urbans d'Alacant i Elx, i els municipis en els quals 
tenen àmbit d'influència, sense perdre la seua individualitat en termes econòmics 
i territorials 

• Potenciació i fiançament de l'aeroport d'Alacant-Elx deu com a Infraestructura 
de vertebració exterior d'Alacant-Elx i el conjunt de la província.  

• Rehabilitació de teixits urbans i correcció del model urbà discontinu de baixa 
densitat 

• Potenciació de l'alta velocitat com un gran potencial territorial prioritari a 
desenvolupar, amb les estacions d'Alacant i la futura d'Elx-Matola. 

Aquests condicionants territorials redunden, des del punt de vista de la mobilitat en 
l'àmbit metropolità d'Alacant-Elx, en un ús massiu del vehicle privat des de nuclis 
residencials dispersos i/o cap a zones d'activitat igualment disperses.  

Quant a les infraestructures de mobilitat, en general, existeix una oferta de xarxa viària 
estructurant de qualitat, tal com pot observar-se en la figura següent. No obstant això, 
l'esmentat ús massiu del vehicle privat redunda en la congestió d'alguns dels eixos 
com l'A-70.  
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Figura 21- Xarxa d'infraestructura viària de l'àmbit del PMoMe Alacant-Elx 

 
Font: Visor cartogràfic ICV (Consulta agost 2018). 

Quant a infraestructura ferroviària i serveis de transport públic, existeix determinada 
oferta amb serveis de rodalies de RENFE, TRAM de FGV així com ofereix d'autobusos 
urbans i interurbans. No obstant això, l'absència de coordinació entre les diferents 
maneres, a excepció de l'àrea TAM als voltants d'Alacant i certa coordinació en el 
terme municipal d'Elx, redunda en baixes captacions del Transport Públic en general 
(entorn del 10% del total de viatges motoritzats). Per això, els reptes fonamentals del 
transport públic en l'àmbit han de ser augmentar la seua competitivitat enfront del 
vehicle privat, l'optimització dels recursos en el sistema i l'augment de la facilitat d'ús i 
integració entre maneres.  

Quant a la mobilitat no motoritzada, aquesta es concentra en els desplaçaments 
interns a les ciutats, tenint pràcticament nul·la penetració en els viatges 
intermunicipals.  

Addicionalment, l'àrea es caracteritza per l'existència de relacions predominants del 
tipus centre-perifèria (del tipus radial) en cadascun dels nuclis centrals, Alacant i Elx, 
sent la relació Alacant-Sant Vicent del Raspeig una de les principals relacions en 
termes de viatges de la Comunitat. Si bé existeixen certs fluxos orbitals, principalment 
motivats per generadors de mobilitat singulars, trobem una única relació orbital de 
certa magnitud entre Elx i Sant Vicent del Raspeig, motivada per la presència de la 
Universitat d'Alacant en Sant Vicent.  Referent a això, el repte d'augmentar la 
competitivitat i millorar la qualitat de servei del transport públic des dels nuclis centrals i 
cap als nuclis centrals d'Alacant i Elx podrà ser el detonant del transvasament d'usuaris 
del vehicle privat al transport públic. 
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6. EFECTES PREVISIBLES SOBRE EL MEDI AMBIENT I EL TERRITORI, TENINT EN 
COMPTE ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC. 

La tendència previsible de l'estat del medi ambient i dinàmiques del territori en 
absència d'una planificació de la mobilitat sostenible en l'àrea d'Alacant-Elx és a un 
augment dels efectes negatius esmentats en l'apartat anterior (contaminació acústica 
i atmosfèrica, pèrdua de sòl agrícola-forestal, perillositat d'inundació, regressió del front 
litoral...), agreujat pels efectes del canvi climàtic.  

Per tant, és necessari adaptar-se i contrarestar aquests efectes mitjançant la 
planificació eficient tant en el territori (PAT d'Alacant-Elx) com en termes de mobilitat 
sostenible (PMoMe Alacant-Elx), adoptant mesures que directa i/o indirectament 
incidisquen positivament sobre aquests factors, definint criteris bàsics d'actuació en 
diversos àmbits que servisquen de suport i guia per a l'execució d'actuacions puntuals 
integrades en l'entorn i compatibles amb el mateix en cadascun dels municipis que 
conformen el PMoMe d'Alacant-Elx. 

6.1 Efectes ambientals 

 Reducció contaminació atmosfèrica 

La influència que l'activitat humana té sobre la generació dels gasos d'efecte 
hivernacle (GEI), i la contribució d'aquests en la modificació del comportament 
climàtic del planeta, fa necessari l'orientar els esforços en la reducció de l'emissió 
d'aquests gasos. Entre ells, els més rellevants en funció de la seua quantitat, 
combinada amb els efectes sobre el potencial escalfament són el diòxid de carboni 
(CO2), seguit del metà (CH4) i de l'òxid nitrós (N2O), amb una contribució inferior dels 
gasos fluorados: hidrofluorocarburos (HFCs), perfluorocarburos (PFCs) i hexafluoruro de 
sofre (SF6). 

Les emissions associades al transport s'enquadren dins de les considerades emissions 
difuses, les quals es diferencien de les emissions directes. El transport és el sector que té 
més incidència en el total de les emissions de GEI, a causa que és el responsable del 
28% del total d'emissions i del 42% del total d'emissions difuses. 

Un dels objectius del PMoMe d'Alacant-Elx és frenar el model territorial allunyat, 
consumidor de recursos i dispers, model territorial i urbanístic que ha afavorit la 
mobilitat motoritzada; aquest ús individual i indiscriminat de l'automòbil ha provocat un 
creixement dispers, cada vegada més allunyat, propiciant l'augment d'emissions de 
CO2. 

Optant per un model de ciutat compacta, on s'establisquen polítiques de reducció de 
mobilitat en vehicle privat fomentant el transport públic col·lectiu i transport no 
motoritzat suposaria una millora a llarg termini en l'emissions atmosfèriques (CO2, NOx  i 
PM10). 
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Així mateix, el complement d'aquestes mesures amb altres tals com a velocitats 
variables, regulació d'accessos al centre urbà, etc. en funció dels nivells de qualitat de 
l'aire, contribuirà a la millora en les emissions atmosfèriques. 

 Reducció contaminació acústica 

La principal font de contaminació acústica és l'associada al tràfic rodat. Amb el model 
territorial dispers actual, el qual afavoreix l'ús de vehicles motoritzats, la tendència és a 
un augment de les emissions acústiques. 

Per aquesta raó, les mesures dissenyades per al control, minimització i prevenció 
d'aquest problema en el PMoMe d'Alacant-Elx han d'anar dirigides a aquest sector del 
transport, i igualment tenir en compte les altres fonts de soroll detectades i proposar 
mesures correctores que minimitzen els nivells sonors. 

Optant per un model de ciutat compacta, la planificació de la mobilitat ha d'ajudar a 
una disminució de la contaminació acústica existent, adoptant mesures que de 
manera directa o indirecta permeten reduir l'impacte acústic a nivell interurbà. 

La capacitat per a incidir sobre aquest impacte dins del marge del PMoMe d'Alacant-
Elx és limitada, ja que es plantegen models de gestió principalment i no s'incideix tant 
en el disseny d'infraestructures, sent la redacció de projectes específics on es pot 
actuar majorment sobre aquest factor. 

En aquest sentit, les actuacions proposades en aquests estudis i/o plans acústics 
existents (PAM, Estudis acústics PGOU municipis, MER...) se centren, a més de l'adopció 
de mesures atenuadoras del tipus pantalles acústiques o paviments fonoabsorbentes, 
a controlar el nivell de soroll dels vehicles, limitar circulació de pesats en centre ciutat o 
peatonalizar més carrers, a limitar velocitat a 30Km/h en zones residencials, foment del 
transport públic i el no motoritzat. 

Per tant, les mesures proposades dins del PMoMe d'Alacant-Elx poden reduir 
directament l'impacte acústic existent, sent aquestes: potenciar el desenvolupament 
de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), fomentar el desenvolupament de 
plans de mobilitat de centres generadors de mobilitat, fomentar l'ús de transport no 
motoritzat i vehicles menys contaminants o “ressò” en flotes i particulars, establiment de 
línies exprés d'autobús, etc... 

Així mateix, existeixen altres mesures tals com la promoció d'infraestructures nodals per 
a aparcaments de dissuasió, l'aplicació de les noves tecnologies a la mobilitat, 
desenvolupament d'infraestructures vinculades al vehicle elèctric i combustibles 
alternatius, etc.que poden incidir indirectament reduint l'impacte acústic existent. 

 Reducció consum energètic 

En el marc actual cal tenir present la necessitat d'apostar per un model energètic de la 
mobilitat alternatiu a l'actual basat en combustibles fòssils (bàsicament el petroli).  
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Des del marc de la planificació de la mobilitat es deuen proposar aquelles mesures 
que permeten un canvi en el model energètic actual, establint mesures que fomenten 
el canvi del vehicle privat per maneres més eficients així com fomente la pròpia 
eficiència energètica dels diferents mitjans de transport. Algunes mesures poden estar 
relacionades amb el foment del vehicle elèctric i propulsado per combustibles més 
ecològics (tals com el gas), el foment de les polítiques de vehicle compartit (car-
sharing o car pooling), l'augment de la captació del transport públic, i de les maneres 
no motoritzades com la bicicleta, etc., de manera que es genere una reducció del 
consum energètic associat a la mobilitat. 

Específicament, és important fer especial esment a la reducció del consum energètic 
ocasionada per mesures plantejades orientades a la potenciació del transport públic, 
en considerar que tenen importants possibilitats de captació de viatgers en l'àmbit 
d'Alacant-Elx, a causa dels baixos percentatges de repartiment modal del transport 
públic existents en l'actualitat en l'àmbit. 

 Reducció de l'efecte de les infraestructures de transport públic col·lectiu sobre la 
matriu territorial i funcionalitat ecològica infraestructura verda. 

El creixement urbanístic dispers que hi ha hagut fins a l'actualitat en l'àmbit i l'absència 
d'instruments de planificació a nivell supramunicipal (PMoMe, Plans d'Acció Territorial, 
Plans de Protecció de l'Horta...) ha comportat a l'execució d'actuacions en matèria 
d'infraestructures i ocupació del territori sense unes directrius comunes, fragmentant 
espais ecològics i funcionals de la Infraestructura Verda. 

Conforme a l'exposat, respecte a la funcionalitat de la infraestructura verda, cal 
esperar que el PMoMe juntament amb el PAT d'Alacant-Elx supose un efecte positiu 
sobre la matriu territorial i paisatgística integrant des del principi els criteris ambientals i 
paisatgístics en l'execució de propostes, promovent un canvi fonamental en les 
dinàmiques de pèrdua de sòl agrícola i forestal, reforçant aquest espai com a element 
central de la infraestructura verda metropolitana. 
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6.2 Efectes territorials i de mobilitat 

Tal com queda definit en el Document inicial estratègic del PAT d'Alacant-Elx, si 
s'extrapolen la pautes recents quant al model urbà, el territori tendirà a una marcada 
insostenibilitat, lloc hi ha hagut un desproporcionat creixement del sòl segellat en 
l'àmbit, amb predomini del desenvolupament urbanístic dispers en detriment del 
model compacte. Aquesta tendència resulta crítica des del punt de vista dels riscos en 
el territori i de l'eficiència de la mobilitat en l'àmbit (interrelació habitual del model 
dispers amb el predomini del vehicle privat).  

El manteniment de les dinàmiques dels últims anys, des del punt de vista de l'ocupació 
del territori, tindrà conseqüències importants, generant externalitats negatives en el 
conjunt de l'àrea d'Alacant-Elx tals com un gran consum de sòl (en detriment de la 
infraestructura verda), ús massiu del vehicle privat (increments d'emissions de CO2…).  

Així en el Document inicial estratègic del PAT d'Alacant-Elx, la línia marcada no és una 
altra que atorgar prioritat a l'un model urbà que es base en la rehabilitació dels teixits 
ja existents, apostant per la ciutat compacta mediterrània, amb barris i districtes 
equilibrats en termes de residència, ocupació, terciari i equipaments. 

Quant a la mobilitat, malgrat existir relativa oferta d'infraestructures de transport i 
serveis de transport públic, aquesta està fortament basada en l'ús del vehicle privat i a 
baixes captacions del transport públic per a un àrea metropolitana en estat de 
maduresa intermedi (inferiors al 10%).  

En aquest sentit, tant el PAT fonamentalment com el PMoMe d'Alacant-Elx  en termes 
territorials i de mobilitat, han de convertir-se en instruments clau per a la correcció 
d'aquestes tendències.  

Si s'analitzen concretament els efectes previsibles dels objectius i mesures proposats 
com a part del Pla de Mobilitat Metropolitana, existeix un conjunt de mesures que 
redundaran directament en la disminució de la supremacia del vehicle privat en el 
repartiment modal, en benefici del transport públic, entre les quals es troben les 
següents: Garantir que les infraestructures relacionades amb la mobilitat proporcionen 
condicions favorables per a l'operació del transport públic, promoure la planificació de 
Bescanviadors de transport, establir un marc comú i coordinat en les polítiques 
d'aparcaments dels municipis de l'àmbit, millorar la integració i complementarietat 
entre els serveis urbans i interurbans de l'àmbit, entre unes altres.  

Així mateix, un altre dels efectes previsibles generats derivat del present PMoMe serà 
l'augment de la captació de la bicicleta com a manera de transport per a aquells els 
desplaçaments metropolitans que reuneixin les condicions orogràfiques i de distància 
requerides per a la seua viabilitat.  

En aquest sentit, mesures tals com el desenvolupament de Xarxa d'itineraris ciclistes 
troncals, el foment de la instal·lació d'aparcaments de bicicletes i l'establiment d'un 
marc comú i coordinat en els sistemes de bicicletes públiques dels municipis de l'àmbit, 
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redundaran en un augment de la competitivitat de la bicicleta com a manera de 
transport en l'àmbit.  

D'altra banda, les mesures sobre els vehicles tals com fomentar l'ús dels vehicles 
eficients i menys contaminants (“RESSÒ”), promoure la implantació de electrolineras i 
gasineras i el foment de l'ús del cotxe multiusuari (car sharing), redundaran en una 
reducció directa de les emissions de contaminació atmosfèrica, reducció de 
contaminació acústica i, evidentment, del consum energètic i de combustibles fòssils.  

Des del punt de vista territorial, s'apostarà pel manteniment de la ciutat compacta 
mediterrània, evitant la continuïtat del model dispers amb considerable implantació en 
l'àmbit d'Alacant-Elx. Tal com s'esmenta en el Document Inicial Estratègic del PAT, “la 
línia marcada no és una altra que atorgar prioritat a la rehabilitació, renovació i 
regeneració dels teixits urbans existents, minimitzant els nous desenvolupaments de sòls 
no urbanitzables a les necessitats estrictes i demostrables de la població i del conjunt 
de les activitats econòmiques”. 

Finalment, d'aquests efectes esmentats es derivaran necessàriament els efectes ja 
descrits a l'apartat anterior referents a aspectes ambientals tals com a Reducció 
contaminació atmosfèrica, Reducció de la contaminació acústica, i Reducció del 
consum energètic. 

Pel que fa a la correspondència dels efectes esmentats amb els escenaris proposats, 
la magnitud dels efectes dependrà de l'escenari que es desenvolupi en matèria de 
planificació del transport i la mobilitat entre els establerts: Escenaris tendencial, 
escenari convencional, escenari innovador i escenari transitori.  

D'aquesta manera, tal com s'ha comentat, en l'escenari tendencial la previsible 
evolució de les variables i paràmetres de mobilitat seria continuista, amb nul·les millores 
en variables o paràmetres de mobilitat (continuïtat de la predominança de l'ús del 
vehicle privat, nivells d'emissions similars als actuals, etc).  

D'altra banda, en l'escenari convencional o tradicional en matèria de planificació del 
transport, variables tals com el repartiment modal podrien millorar lleugerament en 
benefici de les maneres més sostenibles fonamentalment a causa d'actuacions 
puntuals de millora de l'oferta de transport públic o actuacions en infraestructura 
d'itineraris *ciclopeatonales. No obstant això, l'absència de mesures tals com la 
limitació de l'aparcament en destinació redundarà que el transvasament modal 
solament tingua lloc entre aquells sectors de la població que decideixin lliurement 
optar per maneres més sostenibles, i no tant a un transvasament generalitzat.  

D'altra banda, en l'escenari innovador, que implica el fiançament de tendències 
innovadores en matèria de mobilitat, es produiran millores notables sobre variables 
com el repartiment modal, augmentant les quotes del transport públic i de les maneres 
no motoritzades. Així mateix, es produirà un decreixement del parc mòbil com a 
conseqüència del fiançament de la mobilitat com a servei (*MaaS) com a forma 
general de canalitzar les necessitats de desplaçament a l'àrea metropolitana 
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d'Alacant-Elx, redundant en una disminució notable de les emissions de contaminants 
derivades de la mobilitat. Tal com s'ha esmentat en la descripció d'escenaris, podria 
establir-se una variant a l'escenari innovador en el qual, malgrat el desenvolupament 
tecnològic, aquest no redundés en un compliment dels objectius de mobilitat 
sostenible ni de recuperació de l'espai públic per part de la ciutadania. En aquest 
supòsit, els efectes lligats a l'escenari serien positius encara que en menor mesura, en 
disminuir potser les emissions ambientals però no alliberar l'espai públic de vehicles, per 
exemple. 

Finalment, en l'escenari transitori, es produirà una millora en les variables de 
relacionades amb la mobilitat i el medi ambient de magnitud intermèdia, com a 
transició entre l'escenari convencional i l'escenari innovador.  
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7. EL SEU ENCAIXAMENTEN L'ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA I LA SEUA INCIDÈNCIA EN ALTRES INSTRUMENTS DE 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL O SECTORIAL. 

Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 

El Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible d'Alacant-Elx es recolzarà en els principis 
directors en matèria de transports i mobilitat definits en l'Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana, reforçant el sistema nodal, vinculant l'accessibilitat a nous usos 
en el territori, potenciant els sistemes de transport no motoritzats i fomentant l'ús del 
transport públic, incloent la infraestructura verda mitjançant connexió d'espais d'interès 
a sistemes de transport no motoritzats o transport públic, foment de sistemes de 
transport més eficients des del punt de vista del consum energètic, reducció 
contaminació acústica i atmosfèrica.... 

Així mateix, una de les alternatives que es planteja en el Pla anirà encaminada cap a 
un model de ciutat compacta mediterrània posat que, tal com s'esmenta en 
l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, és el model que millor permet 
mantenir i augmentar els desplaçaments no motoritzats (a peu o amb bicicleta), 
aconseguir masses crítiques que permeten rendibilitzar el transport públic, reduir les 
distàncies dels desplaçaments i millorar la qualitat de vida i cohesió social dels seus 
habitants. 

En referència a la conservació i connexió dels elements de la infraestructura verda, el 
Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible d'Alacant-Elx haurà de coordinar-se amb el 
desenvolupament de l'Estratègia Territorial autonòmica, mantenint per a açò els 
oportuns contactes amb els organismes autonòmics responsables de la planificació 
mediambiental, viària, urbanística, etc.  

Emmarcats dins d'aquesta Estratègia Territorial autonòmica queden, entre uns altres, els 
següents instruments de planificació: PATRICOVA ,PATIVEL, Pla d'Infraestructura Verda i 
Paisatge de la Comunitat Valenciana (pendent d'aprovació)... 

Estratègia Valenciana de lluita contra el Canvi Climàtic 

El Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible de l'Àrea d'Alacant-Elx està íntimament lligat 
amb l'Estratègia Valenciana de lluita contra el Canvi Climàtic, sent les propostes del 
present Pla molt pròximes quant a enfocament a les definides en la Revisió de 
l'estratègia Valenciana davant el canvi climàtic en matèria de mobilitat i transports 
(2013-2020), que són les següents: 

1) Propostes en matèria de reducció de la mobilitat obligada/recurrent. 
2) Propostes en matèria de millora del repartiment modal. 
3) Propostes en matèria de vehicles. 

 
El primer nivell engloba línies d'actuació a llarg termini, molt vinculades amb el model 
territorial. El segon nivell implica l'estratègia de potenciació de determinats maneres de 
transport que emeten menors quantitats de GEI enfront d'uns altres que emeten mes, 
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mentre que el tercer nivell se centra en les actuacions sobre la flota de vehicles que 
donen suport a les relacions de mobilitat. 

Així tal com es detalla en l'apartat 3 de l'Esborrany del Pla, les línies d'actuació 
definides en cadascun dels 3 nivells són coherents quant a enfocament a les 
disposades en l'estratègia. 

Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible 

L'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible pretén ser un marc estratègic que 
arreplegue línies directrius i un conjunt de mesures en les àrees prioritàries d'actuació 
l'aplicació de la qual permeta avançar cap a la consecució d'un model de mobilitat 
sostenible. Aquest marc es tindrà en compte en els processos planificadors que 
afecten al sector transport, com és el cas del PMoMe d'Alacant-Elx. 

Les directrius generals d'actuació establides en l'Estratègia Espanyola de Mobilitat 
Sostenible sobre les quals es dissenya la nova orientació del transport es resumeixen en 
el foment del transport públic i del no motoritzat, la intermodalitati el desenvolupament 
de la mobilitat mitjançant programes de cooperació entre les Administracions 
Públiques competents. 

Conforme a l'exposat, el PMoMe d'Alacant-Elx arreplegarà i desenvoluparà les 
directrius establides en l'estratègia, dins d'un àmbit més concret, integrant la mobilitat 
sostenible en l'ordenació del territori i en la planificació urbanística aconseguint 
reequilibrar l'actual repartiment modal i planificant la mobilitat de cara a la 
consecució d'un urbanisme que disminuïsca les necessitats de desplaçament, 
especialment dels desplaçaments motoritzats, i promoga l'ús de les maneres de 
transport més eficients i sostenibles. 

Pla d'Acció Territorial d'Alacant-Elx 

L'Àrea Funcional d'Alacant-Elx engloba 14 municipis dels quals 8 d'ells corresponen a 
l'àmbit del Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible de l'Àrea d'Alacant-Elx.  

Les funcions del PAT Alacant-Elx s'articulen a través d'una sèrie d'objectius 
desenvolupats en tres grans blocs temàtics com són: la infraestructura verda del 
territori, el sistema d'assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. 

El plantejament del PAT d'Alacant-Elx en matèria de mobilitat sostenible ha de 
solucionar els problemes de cadascuna de les àrees urbanes i posteriorment la 
connexió entre aquests dos nodes. 

En aquest sentit, El PAT Alacant-Elx  s'ha de coordinar amb el PMoMe Alacant-Elx, sent 
convenient dissenyar un model territorial en el qual apareguen en l'àrea urbana noves 
centralitats que equilibren els teixits urbans i metropolitans d'una manera més racional.  

Actualment el PAT d'Alacant-Elx es troba en Fase I "Prèvia" de consultes a l'espera 
d'obtenir el Document d'Abast de Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual cosa en anar més avançat que el 
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present Pla i desenvolupar-se en un àmbit que inclou els municipis del present Pla, 
aquest ha de nodrir-se de tota la informació que siga aplicable conforme vagen 
transcorrent les diferents etapes, tant de la tramitació ambiental com del propi Pla.  

Ha d'existir un intercanvi mutu d'informació entre tots dos plans amb la finalitat de que 
s'integren els aspectes de mobilitat sostenible en el PAT i els aspectes territorials en el 
Pla Metropolità de Mobilitat Sostenible. 

És necessari assenyalar que el PAT d'Alacant-Elx disposa d'un Pla predecessor 
denominat PATEMAE. 

Altres plans o instruments d'ordenació del territori relacionats 

Administració General de l'Estat 
 Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer. 
 Pla de Gestió del Risc d'Inundació de la Demarcació del Xúquer. 
 Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge 2014-2024. 

 
Generalitat Valenciana 
 Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat 

Valenciana (PATIVEL). 
 Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA). 
 Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). 
 Projecte per a la redacció de propostes d'ordenació del mapa concesional i 

projectes de servei de transport interurbà de viatgers per a la província d'Alacant. 
 

Administració Local 
 Plans Generals Estructurals dels municipis integrants del Pla de Mobilitat Metropolità 

Sostenible de l'Àrea d'Alacant-Elx. 
 Plans de Mobilitat Urbana Sostenible dels municipis integrants del Pla de Mobilitat 

Metropolità Sostenible de l'Àrea d'Alacant-Elx. 
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8. CONCLUSIONS. 

 El present Document Inicial Estratègic, es redacta juntament amb l'Esborrany del Pla 
amb fi d'iniciar el procediment d'Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària del 
PMoMe d'Alacant-Elx. 

Amb aquesta tramitació, s'incorpora la variable ambiental des del principi del 
procés, apostant per una mobilitat sostenible i analitzant la necessitat o no de noves 
infraestructures de transport en un àmbit més ampliat. 

És de vital importància durant aquest procés la participació ciutadana i la 
coordinació de les diferents administracions públiques amb competències en 
matèria d'infraestructures de transport en l'àrea i amb competències 
mediambientals, culturals i de paisatge, amb la finalitat de que s'establisquen 
propostes compatibles amb la infraestructura verda del territori que permeten 
posteriorment l'execució de projectes sota un marc sostenible i amb unes directrius 
marcades tant de mobilitat com de medi ambient, evitant així la fragmentació del 
territori i la pèrdua de connectivitat entre espais de la infraestructura verda que 
compon l'àrea d'Alacant. 

 En l'àmbit metropolità d'Alacant-Elx, “el creixement de sòl urbanitzat ha augmentat 
en una proporció de 3 vegades més que el creixement de la població durant el 
mateix període de temps, a causa de la dispersió de nous usos de sòl, augment de 
l'edificació de baixa densitat fora del casc urbà, usos industrials, comercials i zones 
verdes” . Aquest desenvolupament dispers redunda directament en una forta 
dependència i ús del vehicle privat, amb prop d'un 86% de viatges en vehicle privat 
respecte del total de viatges motoritzats, presentant el transport públic baixes 
captacions. 

 En l'àrea d'Alacant, com en altres àrees de la Comunitat Valenciana, l'absència 
d'un instrument planificador d'àmbit supramunicipal tant territorial com de mobilitat, 
ha provocat que en els últims anys s'haja produït un augment desproporcional del 
sòl urbà discontinu que ha conduït a la necessitat d'execució d'infraestructures per 
a satisfer la demanda, contribuint a la fragmentació de l'hàbitat i destrucció del 
paisatge. 

Aquest creixement dispers, juntament amb altres factors de caràcter econòmic ha 
produït una pèrdua progressiva del sòl agrícola i forestal, elements clau en la 
infraestructura verda del territori. 

Aquest increment de sòl segellat, afavoreix l'increment progressiu dels riscos en el 
territori, especialment el d'inundació. 

L'entorn d'Alacant-Elx a més d'un entorn litoral privilegiat compta amb importants 
actius ambientals. cal destacar l'abundància de fites naturals i punts d'observació 
del territori embeguts en la trama urbana de la zona sense una gestió paisatgística 
eficaç. 



 
 
 

 

Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible de les Àrees d'Alacant-Elx 
123 

 

A més lapart meridional de l'àrea d'Alacant-Elx alberga un dels conjunts de zones 
humides més importants del context peninsular que juntament amb saladars, malla 
verda metropolitana existent i fites paisatgístiques dels embassaments històrics d'Elx i 
Tibi configuren una infraestructura verda en la qual actualment no existeix connexió 
ambiental ni territorial i els impactes territorials de la qual són àdhuc més visibles a 
causa de la aridez climàtica existent. 

Aquest fet juntament amb la contaminació acústica existent associat principalment 
a infraestructures lineals i l'excés de consum energètic, fan que es convertisquen en 
aspectes mediambientals claus a tenir en compte a l'hora de definir propostes 
d'actuació des d'un marc més ampli i general en el PMoMe d'Alacant-Elx. 

 Quant al transport públic, presenta baixes captacions malgrat la relativa existència 
d'oferta (Rodalies, TRAM, Autobusos urbans i interurbans) derivades fonamentalment 
de l'absència de coordinació i integració més enllà de l'existent als voltants 
d'Alacant (5 municipis de l'àrea TAM) i d'Elx, esbossant-se la millora de la 
competividad del sistema de transport públic i l'augment de la integració i facilitat 
d'ús com a principals reptes.  

D'aquesta manera, es considera que la mobilitat en l'àmbit d'Alacant-Elx té ampli 
potencial de millora i que el PMoMe ha de posicionar-se com l'element clau per 
guiar aquesta transformació, lligada fonamentalment a l'optimització del sistema de 
transport actual i a la millora de la coordinació entre maneres.  

 Addicionalment als efectes derivats el Pla de Mobilitat, és fonamental considerar la 
coordinació del present PMoMe amb els instruments territorials o sectorials existents 
o pendents d'aprovació/execució, com són el PAT d'Alacant-Elx, el PATIVEL, el PAT 
d'Infraestructura Verda i Paisatge, el PATRICOVA, entre uns altres. 

 

D'acord amb tot l'exposat i assenyalant que el present document s'ha redactat de 
conformitat amb les directrius rebudes, s'eleva a l'òrgan ambiental competent per a la 
seua aprovació, amb la finalitat de que després de període de consultes (article 51.1 
LOTUP) emeta el Document d'Abast on s'establisquen les directrius i consideracions a 
tenir en compte per a la redacció de l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic (article 
52.2 LOTUP) i de la Versió Preliminar del PMoMe d'Alacant-Elx (article 34 LOTUP). 
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Llistat de municipis dels àmbits 
estricte i ampliat del PMoMe 
Alacant-Elx 
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ÀMBIT ID NOMENE NUMICIPI 

ESTRICTE 

1 Alacant 

2 el Campello 

3 Crevillent 

4 Elx 

5 Mutxamel 

6 Sant Joan d'Alacant 

7 Santa Pola 

8 Sant Vicent del Raspeig 

AMPLIAT 

9 Agost 

10 Aigües 

11 Asp 

12 Busot 

13 Catral 

14 Dolores 

15 el Fondó de les Neus 
16 el Fondó dels Frares 

17 Xixona 

18 San Fulgenci 

19 Tibi 

20 la Torre de les Maçanes 
21 Montfort 

 


