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RESUM 

Aquesta auditoria operativa té com a finalitat analitzar amb criteris d’economia, eficiència i 
eficàcia la implantació de polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible (MUS) per part 
de la Generalitat Valenciana i dels tres ajuntaments de les capitals de província, Alacant, Castelló 
de la Plana i València, així com l’evolució de la intermodalitat del transport públic en les seues 
tres àrees metropolitanes.  

L’informe detalla 30 conclusions, entre les quals podem destacar les següents: 

• L’estratègia de la Generalitat és coherent amb el marc establit per la Unió Europea (UE), si 
bé la seua implantació és encara incompleta perquè no s’han posat en marxa algunes 
mesures necessàries. 

• La Generalitat té pendent de donar compliment efectiu a determinats aspectes de la Llei 
de Mobilitat necessaris per a la gestió adequada d’aquesta matèria. Entre aquests, articular 
mecanismes de coordinació entre les diferents administracions que garantisquen les 
actuacions que es pretenen realitzar. 

• En 2015, només 10 dels 65 municipis obligats (el 15,4%) havien aprovat el seu pla de 
mobilitat urbana sostenible (PMUS). Posteriorment l’han aprovat 14 municipis més, de 
manera que a la fi de 2020 n’eren 24 els municipis dels 65 obligats (el 36,9%) els que han 
aprovat un PMUS. 

• La Generalitat ha formulat plans de mobilitat metropolitana (PMoMe) d’Alacant-Elx, de 
Castelló de la Plana i de València, que actualment estan en fase de tramitació i pendents 
d’aprovació. És necessari que, una vegada s’aproven els PMoMe, s’establisquen 
mecanismes de coordinació entre la Generalitat i els municipis que garantisquen 
l’adequada obtenció i gestió de les dades i indicadors sobre mobilitat sostenible. 

• Els PMUS dels tres ajuntaments preveuen estratègies i mesures coherents amb el Paquet 
de Mobilitat, si bé alguns requeriments no estan prou establits, la qual cosa suposa 
importants inconvenients per a la gestió eficient i eficaç de la mobilitat.   

• Els MUS dels tres municipis analitzats no defineixen objectius concrets i mesurables ni 
indicadors que permeten conéixer la consecució dels objectius previstos. El 67,3% dels 
indicadors establits en aquests PMUS no poden calcular-se en l’actualitat per no disposar 
de la informació necessària. 

• En conjunt els tres ajuntaments han abordat un 61,5% de les propostes d’actuació previstes 
en les seues PMUS, han executat totalment un 40,6% i parcialment un 20,8%, si bé els 
percentatges d’execució varien significativament d’un ajuntament a un altre. És significatiu 
que no s’hagen realitzat el 38,5% de les propostes d’actuació dels PMUS. 

• Durant el període 2015 a 2019 s’ha produït un nivell molt baix (7,7%) de certificació de 
despeses subvencionables amb fons europeus (FEDER).  



RESUM. Auditoria operativa de les polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible i intermodalitat 
del transport públic metropolità. 
Exercicis 2015-2019 

 

• La intermodalitat del transport públic a la Comunitat Valenciana és molt poc significativa; 
hi ha una demanda de viatgers molt baixa que realitze transbords de transport públic. Els 
esborranys de PMoMe preveuen mesures dirigides a l’augment d’oferta de transport 
públic. 

L’informe inclou també 16 recomanacions, entre les quals podem destacar:  

• Aprovar els PMoMe en coordinació amb els ajuntaments implicats i fomentar que aquests 
aproven marcs normatius municipals que permeten una mobilitat urbana sostenible 
basada, entre altres aspectes, en la planificació, en logística menys contaminant, control 
d’accés urbà i seguretat viària.  

• La Generalitat, igual que l’Estat, hauria de condicionar la concessió de subvencions en 
matèria de transport a l’existència d’un PMUS, amb informe previ de la conselleria 
competent. 

• És necessari que la Generalitat analitze si els recursos humans i materials són suficients per 
a aconseguir els objectius de mobilitat i complir la normativa vigent. 

• S’ha de fomentar que la gestió de les subvencions amb fons europeus es realitze per 
personal amb formació adequada en aquest tipus d’ajudes. 

• Els tres ajuntaments han de millorar el contingut dels seus PMUS en alguns aspectes, com 
ara la definició d’objectius i indicadors realistes i representatius que permeten realitzar un 
seguiment de l’evolució de la mobilitat.  

• Intensificar l’impuls de mesures que permeten reduir la mobilitat no sostenible, i que, amb 
major o menor detall, es prevegen en els esborranys de PMoMe o en els PMUS dels 
ajuntaments analitzats. Entre aquestes podem destacar el teletreball, avançar cap a un 
model de ciutat de proximitat i millorar l’ús de bicicletes dins del transport públic.  

• L’adequat funcionament de la intermodalitat es basa en la possibilitat efectiva del ciutadà 
de disposar de diferents formes de transport per a realitzar un desplaçament. Per això, la 
implantació eficaç de la intermodalitat a la Comunitat Valenciana implica la coordinació de 
les diferents administracions competents.  

Fet posterior a l’aprovació de l’Informe 

El 24 de gener de 2022 el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha anunciat 
que el pròxim 31 de gener entraran en funcionament els nous títols de transport SUMA, que 
integren per primera vegada, en una sola targeta i amb el mateix preu, el transport públic de 
l’àrea metropolitana de València de Metrovalencia, Metrobus, EMT i Renfe-Rodalia. Els nous 
títols fan més senzill i còmode l’ús del transport públic i suposaran una rebaixa important de 
tarifes. Es tracta d’una aposta significativa pel transport públic metropolità, per la 
descarbonització, per descongestionar les ciutats i cuidar el medi ambient.  

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada 
valor exacte i no la suma de les dades arredonides.  
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GLOSSARI DE TERMES  

Eltis: Principal observatori europeu sobre la mobilitat urbana. El seu finançament és a càrrec 
de la Unió Europea en el marc del programa “Energia intel·ligent”. 

Externalitat: Perjudici o benefici experimentat per un individu o una empresa a causa 
d’accions executades per altres persones o entitats.1 Parlem d’externalitat quan l’activitat 
d’una persona o empresa n’afecta també d’altres que no han participat en la presa de la 
decisió i, per tant, el preu d’equilibri privat entre oferta i demanda no resulta eficient en 
termes globals del conjunt de la societat (fallada de mercat). En particular, en mobilitat, 
quan una persona realitza un desplaçament es produeixen una sèrie de costos socials, com 
ara la contaminació acústica i atmosfèrica, la congestió en el trànsit, la inseguretat viària… 
addicionals als costos que suporta la persona que realitza el desplaçament. 

Guía de desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana sostenible: 
Document publicat en la plataforma Eltis2 en què es fan recomanacions sobre la realització 
d’un pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) d’acord amb el Paquet de Mobilitat. La 
primera edició és de 2013 i la segona edició de 2020.  

Internalitzar: Tindre en compte costos o beneficis aliens a la producció en la valoració 
d’una activitat econòmica.3 Amb la internalització de les externalitats negatives es pretén 
igualar el cost particular de qui realitza una activitat al cost social que suposa aquesta 
activitat, i pot realitzar-se, entre altres mesures, per mitjà d’acords entre les parts o tributs. 
L’objectiu és corregir una assignació de recursos realitzada pel mercat però que resulta 
ineficient per a la societat.  

Llei de Mobilitat: Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que 
suposa el marc normatiu de la mobilitat urbana a la Comunitat. Aquesta llei va ser aprovada 
poc després de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, que regula aspectes 
de la mobilitat sostenible en l’àmbit nacional i és anterior al Paquet de Mobilitat.  

Mobilitat com a servei4 (MaaS): Servei pel qual una persona que es vol desplaçar pot 
obtindre diferents propostes de desplaçament, amb un o més mitjans de transport i una 
tarifa única integradora de tots amb criteris sostenibles (mediambientals, accessibilitat, 
econòmics, etc.). 

MUS: Mobilitat urbana sostenible. Polítiques dirigides a la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans per mitjà del canvi de model de mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, 
més eficient i més sostenible. 

Objectius SMART: La Guía de desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana 
sostenible estableix que el PMUS ha de contindre objectius SMART (specific, measurable, 
                                                      
1 Definició de la Real Academia Española. 
2 <www.eltis.org>. 
3 Definició de la Real Academia Española. 
4 Terme utilitzat en els esborranys dels PMoMe i per una certa doctrina especialitzada. 

http://www.eltis.org/
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achievable, relevant, time-bound): específics, mesurables, assolibles, pertinents i amb 
terminis concrets. 

Paquet de Mobilitat: Comunicació de la Unió Europea (COM2013)-913, de 17 de 
desembre de 2013, per a l’impuls d’una mobilitat urbana competitiva i eficient en l’ús dels 
recursos. Aquest paquet consta de la comunicació, un annex sobre el concepte de PMUS i 
quatre documents específics dedicats a la logística urbana, a la seguretat viària urbana, a la 
regulació de l’accés dels vehicles urbans i als sistemes de transport intel·ligents. 

PMoMe: Pla de mobilitat metropolitana. Actualment en fase de desenvolupament els 
PMoMe d’Alacant-Elx, Castelló de la Plana i València, per la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, en virtut de les competències atribuïdes per la Llei 
de Mobilitat pel que fa als plans de mobilitat supramunicipal i publicats en el web de la 
Conselleria com a part de l’estratègia de mobilitat Uneix. 

PMUS: Pla de mobilitat urbana sostenible. Document estratègic que conté les actuacions 
o propostes d’actuació orientades a complir els objectius de la MUS. 

Programa operatiu:5 El Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana (POCV) del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període 2014-2020, és el document que 
determina l’estratègia i objectius de les actuacions cofinançables pel FEDER i les dotacions 
financeres programades per a aquests objectius. L’elabora la Direcció General de Fons 
Europeus (DGFE) de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (CHME) i requereix 
l’aprovació de la Comissió Europea (CE). 

Smart city: Ciutat intel·ligent. Terme normalitzat per AENOR i adoptat per multitud 
d’ajuntaments. L’Ajuntament de València assenyala en el seu lloc web6 que és una 
“ciutat intel·ligent i sostenible”, és a dir, “una ciutat innovadora que aprofita les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació (TIC) i altres mitjans per a millorar la qualitat de vida, la 
competitivitat, l’eficiència del funcionament i els servicis urbans, alhora que s’assegura que 
respon a les necessitats de les generacions presents i futures pel que fa als aspectes 
econòmics, socials, mediambientals i culturals”. 

Uneix: Programa estratègic7 que defineix les principals línies d’actuació en matèria de 
mobilitat, infraestructures i transports per al període 2018-2030. Preveu, entre altres 
objectius, l’aprovació de tres PMoMe i de plans de mobilitat comarcals, així com la creació 
de tres ens territorials de coordinació del transport públic.  

 

  

                                                      
5 Definició inclosa en el Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana de 2 de juliol de 2015. 
6 <https://smartcity.valencia.es/oficina-de-ciutat-intelligent/>. 
7 Publicat en el DOGV de 14 d’agost de 2018 i en el web de la CPTOPM. 
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS 

ATMV Autoritat de Transport Metropolità de València 

CPTOPM Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

CR Comité de les Regions 

DGFE Direcció General de Fons Europeus 

DGOPTMS  Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible 

DGT  Direcció General de Trànsit 

FEDER  Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

GV Generalitat Valenciana 

IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia 

INECO  Ingeniería y Economía del Transporte, SA 

IVACE Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

MUS  Mobilitat urbana sostenible 

OMM Observatori de Mobilitat Metropolitana 

PGOU Pla General d’Ordenació Urbana 

PMoMe Pla de Mobilitat Metropolitana 

PMUS Pla de mobilitat urbana sostenible 

POCV  Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 

SMU Servei de Mobilitat Urbana, pertanyent a la CPTOPM 

TCE Tribunal de Comptes Europeu 
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1. XIFRES CLAU  

24/65  61,5%   6 
24 municipis han 
aprovat el PMUS, 
sobre un total de 65 
que haurien d’haver-
ho fet (36,9%) 

 Actuacions recollides en 
els PMUS dels 
ajuntaments d’Alacant, 
Castelló de la Plana i 
València realitzades 
totalment o parcialment 

  Informes previs sobre 
PMUS sol·licitats per 
ajuntaments, sobre un 
total de 65 
ajuntaments obligats a 
elaborar PMUS 

67,3% Indicadors establits en els PMUS d’Alacant, Castelló de la 
Plana i València per a conéixer l’evolució dels objectius 
establits, que no poden calcular-se en l’actualitat per no 
disposar-se de la informació necessària 

0 Informes de seguiment del grau d’avanç dels objectius 
previstos en els tres PMUS de la mostra 

0 Plans de mobilitat metropolitana aprovats. (L’àrea 
metropolitana de València té aprovat un pla bàsic de 
mobilitat.) 

0 Informes del Fòrum de la Mobilitat sobre evolució de la 
mobilitat a la Comunitat Valenciana 

7,7% Certificació de despeses finançades amb FEDER per l’IVACE 
en el període 2015-2019 respecte del total concedit en 
ajudes a la mobilitat sostenible 
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2. OBJECTIUS, ABAST I METODOLOGIA DE L’AUDITORIA 

L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, inclou entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la 
gestió economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles altres 
que, d’acord amb l’ordenament jurídic, siguen convenients per a assegurar adequadament 
el compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia i de 
transparència exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de 
gènere. D’altra banda, l’article 9.3 de la mateixa llei determina que els informes hauran de 
pronunciar-se, entre altres, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d’eficàcia 
en l’assoliment dels objectius previstos. 

D’acord amb el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar 
incloure en els programes anuals d’actuació de 2020 i 2021 l’“Auditoria operativa del 
transport públic intermodal en àrees metropolitanes”, que finalment hem denominat 
“Auditoria operativa de les polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible i 
intermodalitat del transport públic metropolità, exercicis 2015-2019”. 

La mobilitat urbana sostenible (MUS) es pot entendre com un conjunt de polítiques 
dirigides a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans per mitjà del canvi de model de 
mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, més eficient i més sostenible. La MUS està 
relacionada amb múltiples aspectes i això determina que la seua gestió siga molt complexa, 
tant per la varietat de mesures interrelacionades que es poden escometre com pels 
nombrosos actors que hi intervenen. El concepte de mobilitat ha evolucionat cap al de 
mobilitat com a servei (MaaS), pel qual una persona que vol realitzar un viatge pot 
obtindre diferents propostes de desplaçament amb un o més mitjans de transport 
accessible, amb criteris sostenibles (mediambientals, econòmics, segurs, etc.) i una tarifa 
única integradora de totes les modalitats de transport implicades en el viatge. En aquest 
sentit, la intermodalitat en el transport és un aspecte central de la MUS. 

Aquesta auditoria operativa té com a finalitat analitzar amb criteris d’economia, eficiència i 
eficàcia les matèries següents: 

• La implantació de polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible per part de la 
Generalitat Valenciana i d’una mostra dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 
S’han triat, per la seua importància en la matèria, els ajuntaments de les capitals de les 
tres províncies, Alacant, Castelló de la Plana i València.  

• L’evolució de la intermodalitat del transport públic en les tres àrees metropolitanes 
d’Alacant, Castelló de la Plana i València.  

L’àmbit temporal de l’auditoria abasta el període 2015-2019. L’elecció de l’any 2015 com 
a punt inicial està basada en el fet que l’article 10.4 de la Llei de Mobilitat estableix que els 
municipis de més de 20.000 habitants, o aquells que tinguen una capacitat residencial 
equivalent, formularan un pla municipal de mobilitat en el termini de quatre anys a partir 
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de l’entrada en vigor d’aquesta llei. L’any de finalització, 2019, és el més pròxim a la data 
de fer aquest treball amb suficients dades disponibles, encara que també hem utilitzat 
informació de 2020 quan ens ha sigut possible. 

Quant a l’àmbit subjectiu de l’auditoria, comprén tant la Generalitat (a través de les 
conselleries competents en la matèria) com una mostra d’ajuntaments, que són els 
d’Alacant, Castelló de la Plana i València. 

Per a avaluar la implantació de les polítiques de mobilitat urbana sostenible en els àmbits 
esmentats adés hem definit els objectius següents, formulats en preguntes: 

Objectiu 1 Les estratègies i polítiques de la Generalitat Valenciana (GV) 
garanteixen un marc efectiu per al desenvolupament i control d’una 
MUS? 

Objectiu 2 La Generalitat s’estructura i destina recursos suficients per a garantir 
una MUS? 

Objectiu 3 Els ajuntaments de la mostra garanteixen el desenvolupament i 
control d’una MUS? 

Objectiu 4 Els plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) consideren la 
possibilitat d’actualització davant canvis significatius en la demanda 
de transport? 

Objectiu 5 S’ha avançat en termes d’intermodalitat? 

La crisi ocasionada per la COVID-19 ha modificat significativament la mobilitat i la utilització 
de les diferents modalitats de transport. No és objecte d’aquesta auditoria avaluar la gestió 
de la mobilitat després de la COVID-19, ja que excedeix l’àmbit temporal del treball, si bé 
hem analitzat la capacitat dels PMUS i de les administracions per a adoptar mesures 
adequades a aquestes circumstàncies excepcionals. 

Per a facilitar l’obtenció de respostes, cada objectiu l’hem desglossat en diversos 
subobjectius, i en cada un hem definit els criteris d’auditoria. Tot això ho detallem en els 
quadres següents: 
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Quadre 1. Objectiu 1: Les estratègies i polítiques de la Generalitat Valenciana (GV) 
garanteixen un marc efectiu per al desenvolupament i control d’una MUS? 

Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

1.1 L’estratègia de la GV en matèria de MUS és 
coherent amb el que estableix la UE? 

Aspectes considerats en el Paquet de 
Mobilitat.8 

1.2 Compleix la GV el que s’estableix en la normativa 
d’aplicació? 

Compliment dels articles 10, 11, 20 i 23 
de la Llei de Mobilitat i límits de la Llei 
7/20029 i RD 102/2011.10 

1.3 Participa la GV en la redacció i aprovació de PMUS? Accions que ha promogut o realitzat la 
GV per a la realització o actualització del 
PMUS per part dels ajuntaments, i 
resultats d’aquestes accions. 

1.4 La GV es coordina amb els municipis per a 
l’establiment del Pla de Mobilitat Metropolitana 
(PMoMe)?11 

Accions que ha promogut o realitzat la 
GV per a l’establiment de PMoMe, i 
resultats d’aquestes accions. 

1.5 La GV coneix i realitza seguiment de la situació de 
la mobilitat en les àrees metropolitanes sobre els 
aspectes relacionats amb la MUS (logística, seguretat, 
contaminació, tecnologia)? 

Si la GV ha establit indicadors sobre 
aspectes de la mobilitat en les àrees 
metropolitanes i si n’ha realitzat un 
seguiment. 

1.6 La GV ha estimat els efectes sobre la mobilitat 
deguts a la COVID i ha previst la modificació de 
l’estratègia de mobilitat? 

Si la GV ha realitzat algun estudi sobre 
els efectes de la COVID i sobre la base 
d’això ha previst l’actualització de 
l’estratègia i/o dels plans de mobilitat. 

 

  

                                                      
8 Comunicació de la Unió Europea (COM2013)-913, de 17 de desembre de 2013. Aborda aspectes 
com ara seguretat viària, contaminació acústica i atmosfèrica, sistemes de transport intel·ligents, 
logística, accés urbà i elaboració d’un pla de mobilitat.  
9 Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció contra la Contaminació Acústica. 
10 Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 
11 Plans de mobilitat metropolitana previstos en l’article 9.2 de la Llei de Mobilitat. 
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Quadre 2. Objectiu 2: La GV s’estructura i destina recursos suficients per a garantir una 
MUS? 

Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

2.1 Quina estructura té la GV per a la gestió de la 
mobilitat (control dels PMUS i elaboració i execució 
dels PMoMe)? Preveu la GV en els seus pressupostos la 
mobilitat de manera directa o de manera indirecta? 
Quin pressupost dedica a la mobilitat i quin grau 
d’execució té? 

Creació d’òrgans dedicats a la mobilitat 
(urbana i metropolitana) i amb quines 
competències. 

Finançament assignat als òrgans 
responsables de la mobilitat sostenible 
per a l’assoliment dels seus objectius. 

2.2 Les actuacions planificades en els plans de 
mobilitat metropolitans són concretes i hi ha terminis, i 
quin grau d’execució s’ha aconseguit? 

Establiment de terminis, pressupostos i 
responsabilitats de les accions 
planificades en el PMoMe i existència 
d’indicadors per al seguiment del grau 
d’execució d’aquestes accions. 

2.3 S’han avaluat externalitats negatives de la mobilitat 
a fi d’establir o no tributs o altres accions? 

Anàlisi d’externalitats derivades de la 
mobilitat metropolitana, calculant un 
cost i si s’han plantejat tributs o altres 
accions per a internalitzar aquestes 
externalitats negatives. 

2.4 Hi ha hagut assistència a les entitats locals (EL) per 
a l’obtenció de finançament europeu? 

Finançament executat respecte del 
possible finançament atorgat a les EL per 
a projectes de mobilitat. 
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Quadre 3. Objectiu 3: Els ajuntaments de la mostra garanteixen el desenvolupament i 
control d’una MUS? 

Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

3.1 L’estratègia de l’ajuntament en matèria de MUS és 
coherent amb el que s’estableix per la UE? 

Aspectes considerats en el Paquet de 
Mobilitat. 

3.2 Compleix l’ajuntament el que s’estableix en la 
normativa d’aplicació? 

Compliment de l’article 101 de la Llei 
2/2011,12 article 10 de la Llei de 
Mobilitat i límits de la Llei 7/2002 i RD 
102/2011. 

3.3 Té l’ajuntament una estructura adequada per a la 
gestió de la MUS? De quina forma aborden els 
ajuntaments en els seus pressupostos la gestió de la 
MUS?, s’hi assigna crèdit de manera directa o de 
manera indirecta? Quin pressupost dedica a la 
mobilitat i quin grau d’execució té? 

Creació d’òrgans dedicats a la 
mobilitat (urbana i metropolitana) i 
amb quines competències. 
Finançament assignat als òrgans 
responsables de la mobilitat sostenible 
per a l’assoliment dels seus objectius, 
tant de manera directa com indirecta i 
grau d’execució d’aquest finançament. 

3.4 Les actuacions planificades són concretes i hi ha 
terminis? Es realitza seguiment i es compleixen els 
objectius? Les actuacions que realitzen els ajuntaments 
estan reflectides en el PMUS? 

Actuacions recollides en els plans 
municipals de mobilitat i realitzades. 
Seguiment d’aquestes actuacions. 
Relació entre el nombre d’accions 
realitzades recollides en els plans 
municipals de mobilitat i el nombre 
d’accions realitzades en total. 

3.5 S’han avaluat les externalitats negatives de la 
mobilitat a fi d’establir o no tributs o altres accions? 

Anàlisi d’externalitats derivades de la 
mobilitat urbana, calculant un cost i si 
s’han plantejat tributs o altres accions 
per a internalitzar aquestes 
externalitats negatives. 

3.6 Obtenció de finançament europeu? Actuacions realitzades pels municipis a 
fi d’obtindre finançament europeu per 
a projectes de mobilitat. Imports 
obtinguts. 

 

  

                                                      
12 Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 
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Quadre 4. Objectiu 4: Els PMUS preveuen la possibilitat d’actualització davant canvis 
significatius en la demanda de transport? 

Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

4.1 Els PMUS estan preparats per a ser actualitzats en 
cas de possibles canvis significatius en la demanda de 
transports o de canvis d’estratègia? Els PMUS 
consideren els efectes en la mobilitat de la COVID? 

Si els plans de mobilitat consideren 
mecanismes per a detectar canvis en les 
anàlisis inicials en què es van basar, així 
com per a actualitzar-los, i si s’han 
modificat. 

 

Quadre 5. Objectiu 5: S’ha avançat en termes d’intermodalitat? 

Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

5.1 Les actuacions realitzades han afavorit el 
desenvolupament de la intermodalitat del transport 
públic en les àrees urbanes i metropolitanes? 

Indicadors extrets de l’Informe OMM 
2018,13 del Pla Bàsic de Mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de València i dels 
qüestionaris enviats a l’SMU i als 
ajuntaments. 

Hem dut a terme el treball de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització de 
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització 
aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes, especialment en la secció 3200 d’aquest manual, “Guia de 
fiscalització operativa”, que adapta a les necessitats de la Sindicatura els aspectes rellevants 
de les normes aprovades per les institucions de control extern sobre la fiscalització 
operativa, les normes ISSAI-ES 300,14 ISSAI-ES 300015 i ISSAI-ES 3100.16 Considerem que 
l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada per a 
fonamentar les conclusions, recomanacions i altres observacions que es detallen en aquest 
informe. 

Queden excloses expressament de l’abast d’aquesta auditoria operativa: 
 
• La fiscalització del compliment de les normes i de legalitat dels actes administratius 

analitzats, l’objectiu de la qual era la comprensió de l’existència d’un marc normatiu 
coherent amb les polítiques de MUS i convergent amb els seus objectius. 

• La fiscalització de les ajudes per a projectes de mobilitat urbana, així com de la gestió 
d’aspectes mediambientals. 

                                                      
13 Informe de l’Observatori de Mobilitat Metropolitana sobre 2018 publicat a l’octubre de 2020. 
14 Principis fonamentals de la fiscalització operativa. 
15 Normes i directrius per a la fiscalització operativa. 
16 Annex a les directrius per a la fiscalització operativa. 
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• L’anàlisi d’actuacions complementàries a la mobilitat que, realitzades des d’altres 
serveis o àrees, s’han dut a terme i els efectes de les quals afavoreixen la mobilitat 
urbana sostenible, com ara construccions d’infraestructures de transport públic. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització d’aquest treball al personal del Servei de 
Mobilitat Urbana de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de 
Presidència, de l’IVACE i dels ajuntaments d’Alacant, de Castelló de la Plana i de València. 

3. CONCLUSIONS 

3.1. EN RELACIÓ AMB LES ESTRATÈGIES I POLÍTIQUES DE LA 
GENERALITAT PER A GARANTIR UN MARC EFECTIU PER AL 
DESENVOLUPAMENT I CONTROL D’UNA MUS (OBJECTIU 1) 

Subobjectiu 1.1: L’estratègia de la Generalitat en matèria de MUS és 
coherent amb el que estableix la UE? 

1. L’estratègia de la Generalitat és coherent amb el marc establit per la UE, si bé la seua 
implantació és encara incompleta al no haver-se posat en marxa les mesures següents, 
que són importants per a una gestió eficient i eficaç de la mobilitat urbana sostenible: 

- Planificació. Els estats membres de la UE han de desenvolupar un enfocament en 
matèria de mobilitat urbana que garantisca accions coordinades a escala nacional, 
regional i local. La principal actuació de la Generalitat en aquest sentit ha sigut la 
formulació dels plans de mobilitat metropolitana (PMoMe) d’Alacant-Elx, Castelló 
de la Plana i València, però els tres plans estan actualment en fase de redacció 
definitiva i d’aprovació. 

- Logística i accés urbà. L’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) ha 
aprovat en 2020 una ordenança tipus de mobilitat per als municipis de l’àrea 
metropolitana de València, que inclou aspectes sobre logística i accés urbà. No 
obstant això, està pendent l’elaboració d’ordenances similars per a les altres àrees 
metropolitanes de la Comunitat. 

- Sistemes de transport intel·ligents (STI). Els STI fomenten la gestió coordinada de 
les xarxes de transport per carretera, faciliten l’aplicació de sistemes de logística 
urbana i poden proporcionar informació significativa sobre la mobilitat i els seus 
diferents aspectes com ara contaminació, seguretat viària o logística. Les 
actuacions realitzades en aquesta matèria per la Generalitat no han sigut 
completes, perquè s’han dirigit principalment a la qüestió tarifària, al coneixement 
de l’ocupació del transport públic i, des de 2019, a la implantació d’un sistema 
d’ajuda a l’explotació (SAE). 

- Objectius i indicadors. Amb caràcter previ a l’execució de les mesures és 
indispensable definir i quantificar els objectius i concretar les dades o informació 
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que permeten avaluar-ne el compliment. De l’anàlisi de la informació disponible 
hem observat que la Generalitat no ha definit uns objectius quantificables ni 
disposa d’un sistema de registre i recollida de dades homogènies que permeta 
analitzar la informació i tampoc disposa d’un marc normatiu per a sol·licitar als 
ajuntaments informació sobre la mobilitat de manera periòdica i homogènia.  

Subobjectiu 1.2: Compleix la Generalitat el que s’estableix en la 
normativa d’aplicació? 

2. La Generalitat té pendent de donar compliment efectiu als següents aspectes de la Llei 
de Mobilitat, necessaris per a l’adequada gestió d’aquesta matèria:  

- Competències i responsabilitats. La Llei de Mobilitat atribueix una sèrie de 
competències i responsabilitats tant a la Generalitat com als municipis. No obstant 
això, no s’han articulat mecanismes de coordinació entre les diferents 
administracions, com la creació d’òrgans de representació institucional o ens en els 
quals delegar les competències en matèria de mobilitat, que garantisquen l’eficàcia, 
eficiència i economia de les actuacions que es pretenen realitzar. Aquest fet pot 
suposar que les actuacions empreses per una administració puguen no tindre el 
resultat previst sense l’actuació complementària de les altres.  

- Plans supramunicipals de mobilitat. L’article 11 de la Llei de Mobilitat estableix que 
els “plans supramunicipals de mobilitat” (d’àmbit comarcal, metropolità o altres) 
seran formulats i aprovats per l’òrgan competent en matèria de mobilitat de la 
Generalitat de manera concertada amb els municipis inclosos en el seu àmbit, i a 
la vista tant dels plans de mobilitat d’aquests municipis com de la planificació 
estatal i autonòmica en matèria de transports. L’òrgan competent de la Generalitat 
és la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (CPTOPM). Sobre 
aquest tema, la CPTOPM ha formulat plans de mobilitat metropolitana (PMoMe) 
d’Alacant-Elx, de Castelló de la Plana i de València, que actualment estan en fase 
de tramitació i pendents d’aprovació.  

- La Llei 2/2011, d’Economia Sostenible, estableix que “a partir de l’1 de gener de 
2014, la concessió de qualsevol ajuda o subvenció a les administracions 
autonòmiques o entitats locals inclosa en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
i destinada al transport públic urbà o metropolità, s’ha de condicionar al fet que 
l’entitat beneficiària dispose del corresponent pla de mobilitat sostenible, i a la seua 
coherència amb l’Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible”.  

- En 2018 es va aprovar, per resolució de la Direcció General d’Obres Públiques, 
Transport i Mobilitat, un pla bàsic de mobilitat de l’àrea metropolitana de València, 
que serà substituït pel seu PMoMe quan aquest s’aprove. Sense aquest pla bàsic, 
l’ATMV no podria rebre subvencions de l’Estat en matèria de transport públic. 

- Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana. L’article 20 de la Llei de Mobilitat 
crea el Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de 
participació ciutadana en matèria de mobilitat, a fi d’analitzar l’evolució de la 
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mobilitat i, en particular, el grau d’avanç en relació amb els objectius plantejats en 
aquesta llei. Estableix que “es reunirà almenys una vegada al semestre, i se sotmetrà 
a la seua consideració un informe sobre l’evolució de la mobilitat en el conjunt de 
la Comunitat Valenciana”. Entre maig de 2017 (data de la seua constitució) i finals 
de 2019, aquest fòrum s’ha reunit tres vegades en lloc de sis, sense que conste 
l’elaboració de cap informe sobre evolució de la mobilitat a la Comunitat 
Valenciana. 

- Infraccions i sancions. Regulades en el títol IV de la Llei de Mobilitat. L’article 102.1 
considera com a infracció greu la manca de pla de mobilitat en els supòsits en els 
quals resulte necessari. Tal com assenyalem a continuació, no tots els ajuntaments 
obligats han aprovat un PMUS, sense que conste que la Generalitat haja obert cap 
expedient sancionador. En aquest sentit, l’article 103.2.b estableix que se 
sancionaran amb multes compreses entre els 1.001 i els 2.000 euros les infraccions 
classificades com a greus. 

Subobjectiu 1.3: Participa la Generalitat en la redacció i planificació de 
PMUS? 

3. L’article 10.4 de la Llei de Mobilitat estableix que (des de 2015) els municipis de més 
de 20.000 habitants, o aquells que tinguen una capacitat residencial equivalent, 
formularan un pla municipal de mobilitat. Segons dades de l’SMU, el nombre de 
municipis de la Comunitat Valenciana que havien d’elaborar un PMUS per tindre més 
de 20.000 habitants és de 65. L’SMU no disposa de dades actualitzades sobre els 
municipis que, per tindre una capacitat residencial equivalent a 20.000 habitants, 
haurien d’haver elaborat un PMUS. En 2015, només 10 dels 65 municipis obligats (el 
15,4%) havien aprovat el seu PMUS. Posteriorment n’han aprovat un 14 més, de manera 
que a la fi de 2020 eren 24 els municipis dels 65 obligats (el 36,9%) els que han aprovat 
un PMUS. Sobre els ajuntaments no complidors, no consta que la CPTOPM haja iniciat 
els expedients d’infracció que preveu la Llei de Mobilitat. 

4. Des de la CPTOPM es posa de manifest als ajuntaments la necessitat de comptar amb 
un PMUS. Al juliol de 2017 es va promoure l’adhesió dels ajuntaments al Pacte Valencià 
per la Mobilitat Segura i Sostenible. Aquest Pacte, subscrit per 99 ajuntaments, conté 
una sèrie de compromisos entre els quals hi ha el de redactar i actualitzar els plans de 
mobilitat municipals. No obstant això, la Generalitat i l’ATMV concedeixen ajudes al 
transport que no estan condicionades al fet que el municipi tinga aprovat un PMUS, 
com sí que ho estan les subvencions de l’Estat. 

Subobjectiu 1.4: La Generalitat es coordina amb els municipis per a 
l’establiment de PMoMe?  

5. Una de les baules més fràgils en la implantació de les polítiques de mobilitat és la 
coordinació de les actuacions que cada administració ha de realitzar en funció de 
l’atribució de les seues competències. Els PMoMe han sigut redactats per empreses 
privades seleccionades per mitjà de concurs públic, però estan pendents d’aprovació. 
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En conseqüència, no és possible valorar si els municipis han adoptat o acceptat les 
mesures contingudes en aquests plans que són de les seues competències. D’altra 
banda, el Pla Bàsic de Mobilitat de l’àrea metropolitana de València inclou la 
coordinació entre els municipis i el cost de les seues actuacions, però no consta un 
compromís formal d’aquests ajuntaments de dur a terme aquestes actuacions. Per això, 
per a garantir l’eficàcia i eficiència dels plans de mobilitat metropolitans, és necessari 
que existisca una assumpció d’objectius i acceptació de responsabilitats de totes les 
parts. L’absència de mecanismes definits de coordinació i compromís entre 
administracions pot provocar la ineficàcia i ineficiència de les actuacions realitzades.  

Subobjectiu 1.5: La Generalitat coneix la situació de la mobilitat en les 
àrees metropolitanes sobre els aspectes relacionats amb la MUS 
(logística, seguretat, contaminació, tecnologia) i realitza el seu 
seguiment? 

6. La informació recollida per la Generalitat depén de la capacitat de cada municipi per a 
registrar i emmagatzemar les dades de mobilitat del municipi. No hi ha un marc 
normatiu que responsabilitze els municipis de dades de mobilitat (sí que n’hi ha, per 
exemple, per a aspectes de contaminació atmosfèrica o acústica), per la qual cosa els 
ajuntaments no comuniquen a la Generalitat de manera periòdica ni de manera 
homogènia la informació que la Generalitat necessita per a conéixer i realitzar el 
seguiment de la mobilitat en àrees metropolitanes. La generalitat tampoc ha definit el 
tipus de dada ni les característiques del registre i la seua comunicació. És necessari que, 
una vegada s’aproven els PMoMe, s’establisquen mecanismes de coordinació entre la 
CPTOPM i els municipis que garantisquen l’adequada obtenció i gestió de les dades i 
indicadors sobre mobilitat sostenible. 

Subobjectiu 1.6: La Generalitat ha estimat els efectes sobre la mobilitat 
deguts a la COVID-19 i ha previst la modificació de l’estratègia de 
mobilitat? 

7. L’SMU disposa d’un document denominat “Estratègia de mobilitat a la Comunitat 
Valenciana per a les fases de desescalada i nova normalitat. Propostes per a la 
Comunitat Valenciana” sobre actuacions i estratègies a aplicar en el transport públic. 
Aquest document, que no està aprovat ni publicat, preveu millorar l’eficiència, el nivell 
de servei i la seguretat de la xarxa de transport públic. L’SMU ens ha indicat que els 
PMoMe hauran d’incorporar les conclusions d’aquest document.  
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3.2. EN RELACIÓ AMB L’ESTRUCTURA I RECURSOS DE LA GENERALITAT 
PER A GARANTIR UNA MUS (OBJECTIU 2) 

Subobjectiu 2.1: Quina estructura té la Generalitat per a la gestió de la 
mobilitat? Inclou la Generalitat en els seus pressupostos la mobilitat de 
manera directa o de manera indirecta? Quin pressupost dedica a la 
mobilitat i quin grau d’execució té? 

8. La Generalitat coordina la mobilitat urbana a través del Servei de Mobilitat Urbana 
(SMU), dependent de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, de 
la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (CPTOPM), i els serveis 
territorials d’Alacant, Castelló i València. L’SMU té assignades, entre altres, les funcions 
d’impuls i coordinació dels plans de mobilitat urbana sostenible i dels programes de la 
Generalitat d’inversió en cooperació amb els municipis. Addicionalment, per mitjà de 
la Llei 13/201617 es va crear l’autoritat competent en matèria de mobilitat d’àmbit 
metropolità en l’àrea de València (ATMV). L’ATMV assumeix les competències, entre 
altres, en matèria d’unificació tarifària i de gestió de concessions de serveis de transport 
de viatgers per carretera, i centralitza la informació de la mobilitat de l’àrea 
metropolitana. Quant a les àrees metropolitanes d’Alacant-Elx i de Castelló de la Plana, 
no s’han creat ens territorials similars, si bé el document estratègic Uneix, que considera 
que per a coordinar i gestionar el transport públic de manera òptima és necessari 
comptar amb ens territorials de coordinació del transport públic, preveu crear-los 
durant el seu període de vigència, que acaba en 2030. Considerem que aquesta 
estructura, una vegada completada, pot permetre dur a terme una implantació de les 
polítiques en matèria de mobilitat en tant que s’assigne crèdit suficient per a realitzar 
aquestes funcions.  

9. Des de l’SMU s’han gestionat crèdits del programa pressupostari 08.02.02.513.10, 
“Infraestructures públiques”, destinats a finançar actuacions de mobilitat sostenible. En 
el període 2015-2019 aquest programa ha disposat crèdit pressupostari per un total de 
582,3 milions d’euros, amb graus d’execució pròxims al 100% en tots els anys. 

Subobjectiu 2.2: Les actuacions planificades en els plans de mobilitat 
metropolitans són concretes i hi ha terminis, i quin grau d’execució s’ha 
aconseguit? 

10. No podem opinar sobre aquesta qüestió perquè, tal com hem indicat anteriorment, els 
PMoMe estan actualment en fase d’esborrany. La terminació i aprovació dels PMoMe 
és necessària i molt important perquè poden aportar una major coordinació amb les 
àrees metropolitanes i apostar per maneres de desplaçament complementàries com la 
marxa a peu i amb bicicleta, que milloren els objectius de mobilitat sostenible.  

                                                      
17 Llei 13/2016, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i 
d’Organització de la Generalitat. 
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Subobjectiu 2.3: S’han avaluat externalitats negatives de la mobilitat a fi 
d’establir o no tributs o altres accions? 

11. No consta que la Generalitat dispose d’estudis específics que valoren les mesures a 
adoptar per a corregir les externalitats negatives associades a la mobilitat urbana. No 
obstant això, d’acord amb la proposta de la Comissió Europea d’elevar l’objectiu de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per a 2030 (Pacte Verd Europeu), 
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica inclou tres impostos en el seu avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i 
Transició Ecològica, un dels quals estaria directament relacionat amb la mobilitat, 
l’“Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica”. 
Com que la contaminació atmosfèrica és una externalitat negativa de la mobilitat, 
establir impostos per a la reducció de CO2 és coherent amb un canvi de cultura cap a 
una mobilitat més sostenible, però no és l’única possible, ja que les externalitats 
negatives de la mobilitat inclouen altres aspectes com la seguretat viària, el soroll o la 
congestió del trànsit. 

Subobjectiu 2.4: Hi ha hagut assistència a les entitats locals per a 
obtenció de finançament europeu? 

12. Durant el període 2015-2019 el finançament de la mobilitat urbana amb fons europeus 
(FEDER) s’ha desenvolupat dins de l’objectiu específic de reducció d’emissions de CO2 
i ha sigut gestionat principalment per la Presidència de la Generalitat, a través de la 
Direcció General d’Administració Local, i per l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE). De les dades obtingudes sobre aquestes ajudes destaquem els 
aspectes següents: 

- Subvencions de l’IVACE. Quadre 11 de l’apèndix 3. Durant el període 2015-2019 ha 
concedit ajudes per un total de 4,1 milions d’euros. D’aquestes, fins a la fi de 2019 
únicament s’han certificat despeses per 314.673 euros, corresponents a 2016, la 
qual cosa suposa un 7,7% del total concedit, esperant que durant els pròxims anys 
es puga certificar la resta d’ajudes. 

- Subvencions de Presidència. Per mitjà de la Resolució de Presidència de 20 de 
novembre de 2017 es van convocar ajudes per un total de 7,3 milions d’euros per 
a finançar, entre altres activitats, l’elaboració de PMUS, que no caben en el 
finançament del FEDER. Les ajudes per al PMUS s’han concedit a 12 ajuntaments 
per un import total de 129.315 euros. La resta s’han concedit per a finançar altres 
projectes, com el carril bici, per import d’1.698.520 euros. No obstant això, després 
de la reprogramació de 2020 del Programa Operatiu, la DGFE va retirar el 
finançament del FEDER a aquesta convocatòria de Presidència, per la qual cosa el 
finançament és amb fons propis de la Generalitat. 

- Per a una gestió eficient dels fons europeus (en particular del FEDER), és necessari 
que tant les entitats gestores de les ajudes com les sol·licitants compten amb 
personal especialitzat en la matèria. La Direcció General d’Obres Públiques, 
Transport i Mobilitat Sostenible compta amb personal dedicat a l’obtenció de fons 
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europeus per a finançar la mobilitat, però segons ens han manifestat, 
l’assessorament que es presta als ajuntaments és principalment en matèria tècnica, 
no en finançament europeu. 

3.3. EN RELACIÓ AMB EL DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LA MUS 
DELS AJUNTAMENTS D’ALACANT, CASTELLÓ DE LA PLANA I VALÈNCIA 
(OBJECTIU 3) 

Subobjectiu 3.1: L’estratègia de l’ajuntament en matèria de MUS és 
coherent amb el que s’estableix per la UE? 

13. Els PMUS dels tres ajuntaments inclouen estratègies i mesures coherents amb el Paquet 
de Mobilitat, però hem d’assenyalar que alguns requeriments considerats en la Guía de 
desarrollo e implementación de PMUS18 no estan prou establits, i això suposa 
importants inconvenients per a la gestió eficient i eficaç de la mobilitat. Aquestes 
debilitats en l’estratègia dels PMUS són les següents: 

- Objectius. Els objectius definits en els PMUS no són mesurables perquè no s’han 
quantificat. La Guía estableix que s’han de determinar objectius SMART19 

relacionats amb les prioritats establides.  

- Estructura i responsabilitats. Els PMUS no tenen en compte l’estructura de 
l’ajuntament ni les possibles sinergies entre els diferents serveis per a realitzar 
propostes d’actuació. Tampoc assignen la responsabilitat de les diferents activitats 
del pla i el pressupost estimat per a això. 

- Seguiment. Els PMUS no estableixen un procediment de seguiment i avaluació del 
pla de manera concreta. El PMUS de Castelló de la Plana recull un procediment per 
al seguiment periòdic dels indicadors. 

- Actuacions. En el cas del PMUS d’Alacant, la definició de propostes de mesures 
d’actuació no és completa i concreta, ja que no totes especifiquen l’actuació a 
realitzar concretant carrers o barris. El PMUS de Castelló de la Plana no valora el 
cost total de les actuacions. 

- Informació als ciutadans. Absència en les pàgines web dels tres ajuntaments 
d’informació sobre les actuacions realitzades i dels seus objectius. 

  

                                                      
18 Publicada per la plataforma Eltis.org (Observatori de Mobilitat Urbana finançat per la Comissió 
Europea). 
19 SMART: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, és a dir, objectius que siguen 
específics, mesurables, assolibles, pertinents i amb terminis concrets. 
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Subobjectiu 3.2: Compleix l’ajuntament el que s’estableix en la 
normativa d’aplicació? 

14. Llei 2/2011, d’Economia Sostenible. Respecte als plans de mobilitat sostenible, l’article 
101 detalla el contingut mínim, en el qual s’inclouen els mecanismes de finançament, 
que no es mencionen en els PMUS dels tres ajuntaments. El PMUS de Castelló de la 
Plana tampoc inclou una anàlisi dels costos i beneficis econòmics, socials i ambientals.  

15. Informe previ. L’article 10.1 de la Llei de Mobilitat estableix, com a tràmit previ a 
l’aprovació dels PMUS per part dels ajuntaments, la sol·licitud d’un informe previ a 
l’òrgan competent en matèria de mobilitat de la Generalitat, amb la finalitat de verificar 
que els PMUS s’ajusten als requisits exigibles. Segons les dades obtingudes de l’SMU, 
des de 2018 s’han realitzat sis informes previs d’ajuntaments amb una població 
superior a 20.000 habitants, d’un total de 65 ajuntaments en aquest rang de població, 
la qual cosa representa un 9,2%. 

16. Llei de Mobilitat. Establiment d’indicadors i el seu seguiment. La definició de 
paràmetres i objectius dels plans municipals de mobilitat ha d’acompanyar-se dels 
indicadors que s’estimen pertinents, així com d’un sistema per a fer-ne el seguiment i 
procedir a la revisió del pla en cas que s’advertisquen desviacions significatives sobre 
les previsions. Sobre aquest tema hem observat el següent: 

- Indicadors. Vegeu el quadre 12 de l’apèndix 3. En els PMUS d’Alacant i Castelló de 
la Plana el nombre d’indicadors sense dades és molt important, del 75,9% i del 
85,4%, respectivament. El PMUS de València té un sistema més desenvolupat, 
encara que també incomplet, perquè només el 66,7% dels seus indicadors compten 
amb dades. 

- Seguiment. Cap ajuntament ha realitzat informes de seguiment dels indicadors dels 
seus PMUS. 

17. Llei de Mobilitat. Grau d’avanç de les actuacions previstes. Anualment els ajuntaments 
han d’elaborar i fer públic un informe sobre el grau d’avanç de les actuacions previstes 
i sobre la programació per al següent exercici. Cap dels tres ajuntaments ha realitzat 
aquests informes. No obstant això, els hem sol·licitat i ens han informat del seu grau 
de compliment, que resumim en el quadre 13 de l’apèndix 3 i que comentem més 
endavant. 

Subobjectiu 3.3: Té l’ajuntament una estructura adequada per a la gestió 
de la MUS? De quina forma preveuen els ajuntaments en els seus 
pressupostos la gestió de la MUS i s’assigna crèdit?, de manera directa o 
de manera indirecta? Quin pressupost dedica a la mobilitat i quin grau 
d’execució té? 

18. Els ajuntaments d’Alacant i Castelló de la Plana no disposen d’una estructura 
administrativa que permeta coordinar eficaçment els diferents aspectes relacionats 
amb la mobilitat urbana sostenible, ja que no han establit procediments que 
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establisquen com afecta al servei de mobilitat l’execució de les actuacions d’altres 
serveis, com el d’urbanisme. Tampoc compten amb un pressupost específic per al 
departament de mobilitat que garantisca realitzar les funcions de mobilitat urbana 
sostenible assignades. No hem obtingut informació sobre el crèdit assignat i executat 
durant el període 2015-2019 en matèria de mobilitat urbana.  

19. L’Ajuntament de València disposa d’una àrea de mobilitat sostenible i espai públic, que 
es divideix en les regidories d’Espai Públic i de Mobilitat Sostenible i Infraestructures 
de Transport Públic. Existeix una estructura de càrrecs directius que tenen com a funció 
coordinar les diferents àrees en què s’estructura el govern. El servei de mobilitat 
compta amb una plantilla de 46 treballadors. Hem obtingut informació sobre l’execució 
pressupostària de l’àrea de mobilitat durant el període 2016-2019, que mostra 
obligacions reconegudes per un total de 272,7 milions d’euros amb graus d’execució 
entre el 74,9% i el 81,4%. 

Subobjectiu 3.4: Les actuacions planificades són concretes i hi ha 
terminis? Es realitza seguiment i es compleixen els objectius? Les 
actuacions que realitzen els ajuntaments estan reflectides en el PMUS? 

20. Analitzant la informació obtinguda, que resumim en el quadre 13 de l’apèndix 3, es 
poden extraure les consideracions següents: 

- En conjunt els tres ajuntaments han abordat un 61,5% de les propostes d’actuació 
previstes en les seues PMUS i han executat totalment un 40,6% i parcialment un 
20,8%, si bé els percentatges d’execució varien significativament d’un ajuntament 
a un altre. 

- En la data d’elaboració d’aquest informe queden pendents d’executar el 38,5% de 
les propostes d’actuació dels PMUS. Els graus d’execució han d’analitzar-se en el 
context del període de cada pla: 18 anys per als d’Alacant i València i 9 anys per al 
de Castelló de la Plana. Algunes de les mesures proposades són molt àmplies i 
requereixen un període més llarg per a executar-les completament (fins i tot tota 
la duració del PMUS), mentre que altres es poden realitzar completament en menys 
anys. 

És important també destacar les qüestions següents: 

- Si bé les propostes d’actuació es realitzen de manera concreta (excepte en el PMUS 
d’Alacant), els objectius que es pretenen aconseguir no estan quantificats, sinó que 
es defineixen en termes genèrics. Aquesta circumstància impedeix relacionar 
directament la realització de les propostes d’actuació amb el grau de compliment 
dels objectius.  

- A València s’han aprovat altres actuacions de mobilitat urbana que no estan 
reflectides en el PMUS, com ara el Pla de Mesures de la Qualitat de l’Aire de 
l’Aglomeració de l’Horta, que preveu una sèrie de mesures com ara carrils bici, i 
l’Acord Marc post-COVID, que conté una proposta “Ciutat dels 15 minuts”. 
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Subobjectiu 3.5: S’han avaluat les externalitats negatives de la mobilitat 
a fi d’establir o no tributs o altres accions? 

21. Els PMUS d’Alacant i Castelló de la Plana inclouen aspectes negatius de la mobilitat, 
com la contaminació acústica i mediambiental i l’accidentalitat, però sense incloure la 
valoració de les externalitats negatives. Aquests ajuntaments no han analitzat establir 
tributs ni altres accions per a internalitzar els efectes negatius de la mobilitat. El PMUS 
de València20 preveu una anàlisi i valoració d’externalitats relatives a aspectes 
ambientals i energètics de la mobilitat, si bé no s’han analitzat ni valorat altres 
externalitats ni s’han establit instruments per a internalitzar-ne els costos. 

Subobjectiu 3.6: Obtenció de finançament europeu? 

22. Subvencions de l’IVACE: 

- Els ajuntaments d’Alacant i Castelló de la Plana no han percebut cap subvenció de 
fons europeus, a través de l’IVACE, per a projectes de mobilitat. Les subvencions 
de l’IVACE s’han concedit a tres entitats privades d’aquests municipis per un total 
de 63.393 euros. 

- L’Ajuntament de València ha percebut subvencions de l’IVACE per un import de 
387.892 euros. També ha rebut subvencions la seua entitat pública Empresa 
Municipal de Transports (EMT), per un import de 973.781 euros per a finançar 
inversions de 6.778.770 euros. 

23. Subvencions de Presidència: 

− L’Ajuntament de València va sol·licitar finançament per a projectes de mobilitat 
(carril bici i d’autobús) en el període 2015-2019, i ha obtingut 512.913 euros per a 
finançar inversions d’1.171.006 euros. 

24. Altres subvencions europees: 

− En fase d’al·legacions, l’Ajuntament de Castelló de la Plana ha informat (encara que 
no aporta documentació que ho acredite) que durant 2018 i 2020 ha obtingut 
subvencions per un total d’1.325.394 euros procedents del Ministeri d’Hisenda i 
Administració Pública i de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), 
principalment de convocatòries de l’estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat. 

  

                                                      
20 En fase d’al·legacions, l’Ajuntament de València ha informat sobre altres normes i mesures que ha 
aprovat, a més del PMUS, sobre les externalitats i internalització de costos. 
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3.4. EN RELACIÓ AMB L’ACTUALITZACIÓ DELS PMUS (OBJECTIU 4) 

Subobjectiu 4.1: Els PMUS estan preparats per a ser actualitzats en cas de 
possibles canvis significatius en la demanda de transports o de canvis 
d’estratègia? Els PMUS aborden els efectes en la mobilitat per la COVID? 

25. El PMUS de Castelló de la Plana té un període de vigència de 2016 a 2024. Estableix un 
mecanisme de revisió i actualització sobre la base d’uns indicadors, però no assenyala 
la responsabilitat per a fer-ne el seguiment i actualització.  

26. Els PMUS d’Alacant i València tenen un període de vigència de 2013 a 2030, però no 
tenen previst un mecanisme de modificació. El d’Alacant proposa “encomanar l’actual 
equip de treball” i el de València “la creació d’un equip de treball en el si de 
l’Ajuntament” i en els dos casos s’estableix que “la missió primordial [d’aquests equips] 
siga la gestió de tota la informació relacionada amb el seguiment del compliment dels 
objectius del PMUS”. No han designat aquests equips.  

27. No consta que Castelló de la Plana i Alacant hagen realitzat estudis de l’efecte de la 
COVID-19 sobre la mobilitat. L’Ajuntament de València ha aprovat l’Acord Marc post-
COVID per a pal·liar els efectes provocats per la pandèmia que inclou mesures en 
matèria de mobilitat.  

3.5. EN RELACIÓ AMB L’AVANÇ DE LA INTERMODALITAT DEL 
TRANSPORT PÚBLIC (OBJECTIU 5) 

Subobjectiu 5.1: Les actuacions realitzades han afavorit el 
desenvolupament de la intermodalitat del transport públic en les àrees 
urbanes i metropolitanes? 

28. La falta d’informació completa, fiable i comparable per part dels ajuntaments 
representa una limitació a l’abast del nostre treball, perquè ens impedeix verificar 
l’evolució de la intermodalitat tant en els municipis d’Alacant, Castelló de la Plana i 
València com en les seues àrees metropolitanes. S’ha intentat reduir aquesta limitació 
per mitjà de l’elaboració de qüestionaris per a l’SMU i els tres ajuntaments. 

29. D’acord amb la informació facilitada per l’SMU, la intermodalitat del transport públic a 
la Comunitat Valenciana és molt poc significativa, i existeix una demanda de viatgers 
molt baixa que realitze transbords de transport públic. Per això, amb l’objectiu 
d’aconseguir un repartiment modal que afavorisca modalitats de transport més 
sostenibles, els esborranys de PMoMe inclouen mesures dirigides a l’augment d’oferta 
de transport públic, perquè arribe directament a punts de major atracció urbana (abans 
que la intermodalitat del transport públic), i a restringir l’aparcament en destinació i 
millorar els itineraris per als vianants i les infraestructures ciclistes. 

30. L’anàlisi de la informació obtinguda pels qüestionaris remesos als tres ajuntaments ens 
permet extraure les consideracions següents: 
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- Una tendència creixent de formes alternatives de mobilitat a la de vehicles privats, 
principalment pels usuaris de bicicletes. Aquest fet es veu afavorit per l’augment 
de certes mesures, com ara les restriccions d’accés i aparcament en el centre de les 
ciutats per a no residents, de places d’aparcaments de dissuasió, de zones per als 
vianants i de carrils per a vehicles de mobilitat personal.  

- Una reducció de l’índex de motorització, excepte en l’àrea metropolitana de 
Castelló de la Plana, com a indicador d’una tendència de menor utilització de 
vehicles privats.  

- Un avanç en el transport públic propulsat per motors de baix índex de 
contaminació. 

4. RECOMANACIONS 

4.1. EN RELACIÓ AMB LES ESTRATÈGIES I POLÍTIQUES DE LA 
GENERALITAT PER A GARANTIR UN MARC EFECTIU PER AL 
DESENVOLUPAMENT I CONTROL D’UNA MUS 

1. La mobilitat urbana sostenible suposa la integració d’actuacions en diferents àmbits 
recollits en el marc de les polítiques europees. Perquè les actuacions de la Generalitat 
convergisquen amb les polítiques proposades per la UE, caldria: 

- Aprovar els PMoMe en coordinació amb els ajuntaments implicats i fomentar que 
aquests aproven marcs normatius municipals que permeten una mobilitat urbana 
sostenible basada, entre altres aspectes, en la planificació, en logística menys 
contaminant, control d’accés urbà i seguretat viària.  

- Fomentar la implantació d’un marc de tecnologies de la informació i la comunicació 
que permeta la gestió coordinada de les xarxes de transport públic, sistemes de 
tarifació i restricció d’accessos, així com d’obtenció i anàlisi de dades sobre 
mobilitat. 

2. Per a aconseguir els objectius proposats en la normativa aplicable i, en particular, en la 
Llei de Mobilitat, la Generalitat hauria de considerar els aspectes següents: 

- La Llei de Mobilitat estableix el número de 20.000 habitants perquè els municipis 
hagen d’elaborar un PMUS. No obstant això, municipis de menys habitants, però 
situats entre altres amb gran mobilitat metropolitana, poden produir 
descoordinació en les mesures de mobilitat aplicades. En absència de plans de 
mobilitat comarcal o metropolità, els ajuntaments integrats en àrees 
metropolitanes haurien d’elaborar un PMUS l’informe previ del qual de la 
CPTOPM garantisca la coordinació de les estratègies de mobilitat. 
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- Seria convenient que la Generalitat escometa una reforma de la Llei de Mobilitat, 
com l’estan realitzant altres comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Cantàbria, 
La Rioja, Madrid i País Basc), per a adequar-la a la realitat actual. 

- El mapa concessional de transport públic interurbà de viatgers per carretera posa 
de manifest que aquest sistema de transport no respon a la demanda de la societat 
valenciana a causa, entre altres raons, del desajust entre els nivells d’oferta i 
demanda, del marc tarifari desintegrat i heterogeni i del dèficit d’inversió i 
innovació tecnològica.21 

3. Perquè els ciutadans coneguen si els seus municipis compleixen el que s’estableix en 
la Llei, la Generalitat hauria de mantindre un registre públic dels ajuntaments que han 
comunicat l’existència d’un PMUS. 

4. L’informe previ de la CPTOPM sobre el PMUS és una eina útil per a coordinar 
estratègies i actuacions entre les àrees urbanes i metropolitanes. Per això, la Generalitat 
hauria de comprovar que s’ha elaborat aquest informe previ en tots els casos en què 
es produïsca una mobilitat intermunicipal significativa. 

5. La Generalitat, igual que l’Estat, hauria de condicionar la concessió de subvencions en 
matèria de transport a l’existència d’un PMUS, amb informe previ de la conselleria 
competent. 

6. Per a l’adequada coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments, és important que 
tant l’elaboració dels PMoMe com la seua posterior execució i avaluació es 
desenvolupen dins d’un marc normatiu o procedimental que establisca unes 
responsabilitats quant a la assumpció de compromisos de les actuacions recollides en 
els PMoMe i el seu finançament, així com en l’obtenció i comunicació de dades i 
informació. 

7. La Generalitat no disposa de plans aprovats amb objectius quantificats ni de fonts 
homogènies i fiables de dades que permeten un coneixement i seguiment periòdic i 
sistemàtic de la mobilitat de les àrees metropolitanes. Per això, la Generalitat hauria 
de:Definir uns objectius SMART que definisquen la implantació de les polítiques de 
mobilitat sostenible.  

- Establir els mecanismes necessaris perquè les administracions implicades recullen 
dades homogènies i fiables i les comuniquen en forma i termini per a la seua anàlisi.  

- Disposar de recursos humans i materials per a l’anàlisi de la informació, presa de 
decisions i la seua publicació. 

8. Les actuacions en matèria de mobilitat, a més de consensuades, han de ser aprovades 
i publicades perquè se’n tinga coneixement públic. Per això, la Generalitat, a més 

                                                      
21 En fase d’al·legacions la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible 
manifesta que en l’actualitat té aprovats el 95% de tots els projectes de servei públic i s’està procedint 
a licitar amb la major celeritat possible. 
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d’aprovar una estratègia de mobilitat, hauria de publicar-la de manera que tant aquesta 
estratègia com les actualitzacions o modificacions realitzades siguen accessibles a 
consulta pública. 

4.2. EN RELACIÓ AMB L’ESTRUCTURA I RECURSOS DE LA GENERALITAT 
PER A GARANTIR UNA MUS 

9. Per a la adequada gestió i el control de la mobilitat és fonamental disposar de recursos 
humans suficients i invertir en sistemes d’informació que permeten l’obtenció de dades 
homogènies i de qualitat. En la Subdirecció General de Mobilitat es troben vacants set 
dels 44 llocs i no hi ha serveis de mobilitat en els serveis territorials. És necessari que la 
Generalitat analitze si els recursos humans i materials són suficients per a aconseguir 
els objectius de mobilitat i complir la normativa vigent. 

10. S’ha de fomentar que la gestió de les subvencions amb fons europeus es realitze per 
personal amb adequada formació en aquest tipus d’ajudes. 

4.3. EN RELACIÓ AMB EL DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LA MUS 
DELS AJUNTAMENTS D’ALACANT, CASTELLÓ DE LA PLANA I VALÈNCIA 

11. Els tres ajuntaments han de millorar el contingut dels seus PMUS en els aspectes 
següents: 

- Definir objectius SMART. 

- Establir indicadors realistes i representatius que permeten realitzar un seguiment 
de l’evolució de la mobilitat.  

- Definir les mesures que es puguen integrar entre diferents departaments de 
l’ajuntament per a rendibilitzar sinergies. 

- Assignar responsabilitats per a la realització de les diferents propostes d’actuació i 
el pressupost estimatiu per a fer-ho.  

- Establir les responsabilitats de seguiment i avaluació del PMUS. 

- Publicar en les pàgines web el PMUS, les actuacions que es vagen realitzant i el 
compliment dels objectius. 

12. Els ajuntaments d’Alacant i de Castelló de la Plana han de valorar les externalitats 
negatives associades a la mobilitat i analitzar la possibilitat d’establir tributs o altres 
accions per a internalitzar-les. 

13. La baixa execució de les ajudes europees en el període 2015-2019 i el baix nivell de 
certificació de les subvencions concedides ressalten la importància de l’especialització 
i un bon assessorament en aquesta matèria. Considerant que els municipis necessiten 
finançament d’altres administracions, han de disposar de personal que permeta l’accés 
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a fons europeus per a garantir la capacitat de finançament dels projectes de mobilitat 
sostenible.22 

4.4. EN RELACIÓ AMB L’ACTUALITZACIÓ DELS PMUS 

14. El PMUS, com a document estratègic de la mobilitat de la ciutat, ha d’incloure de forma 
detallada les causes i el procediment per a la seua actualització. Una vegada modificat, 
ha de ser aprovat pel Ple, com a garantia que és un instrument de planificació 
consensuat i de compliment per tots els serveis de l’ajuntament. 

15. Intensificar l’impuls de mesures que permeten reduir la mobilitat no sostenible, i que, 
amb major o menor detall, es preveuen en els esborranys de PMoMe o en els PMUS 
dels ajuntaments analitzats.23 Entre aquestes podem destacar les següents: 

- El teletreball. 

- Dificultar l’accés de vehicles privats als centres de les ciutats. 

- Avançar a un model de ciutat de proximitat. 

- Millorar l’ús de bicicletes/VMP dins del transport públic.  

- Facilitar l’estacionament de cotxes o bicis en les estacions del transport públic 
col·lectiu. 

- Aparcaments dissuasius i connexions de transport amb el centre urbà i zones 
industrials. 

4.5. EN RELACIÓ AMB L’AVANÇ DE LA INTERMODALITAT DEL 
TRANSPORT PÚBLIC 

16. L’adequat funcionament de la intermodalitat es basa en l’efectiva possibilitat del 
ciutadà de disposar de diferents modalitats de transport per a realitzar un 
desplaçament. Per això, la implantació eficaç de la intermodalitat en la Comunitat 
Valenciana implica la coordinació de les diferents administracions competents per a: 

- Homogeneïtzar les tarifes en àrees metropolitanes. 

En aquest sentit, i com a fet posterior, podem destacar la notícia publicada el 22 de 
novembre de 2021 en el lloc web de la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, per la qual el conseller anuncia noves mesures per a millorar 
la mobilitat de l’àrea metropolitana de València, que entraran en vigor a partir de 

                                                      
22 En fase d’al·legacions, l’Ajuntament de València informa que compta amb una oficina d’ajuda 
tècnica per a projectes europeus, entre els serveis de la qual es troba la captació de fons europeus. 
23 En fase d’al·legacions, l’Ajuntament de València informa de diferents actuacions realitzades en 
matèria de teletreball, control d’accés de vehicles al centre de la ciutat, model de proximitat, millora 
de l’ús de VMP i d’aparcament de vehicles en entorns d’estacions de transport públic. 
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gener de 2022. Entre aquestes, que Renfe s’integrarà en el sistema tarifari del 
transport metropolità de València perquè es puga viatjar amb un sol bitllet; una 
simplificació zonal perquè el transport metropolità siga més senzill i barat; nous 
títols de viatge i plans zonals, a través de l’ATMV, per a avançar en la integració 
tarifària; es facilitarà la mobilitat transversal entre municipis pròxims, es millorarà la 
mobilitat en tota l’àrea metropolitana i el transbord entre operadors serà gratuït. 
Amb aquestes mesures, la Conselleria pretén avançar en la integració tarifària del 
futur i consolidar el transport públic com una alternativa real al vehicle privat, 
assenyalant que la mobilitat sostenible és la millor manera de lluitar contra el canvi 
climàtic.  

- Acordar un marc normatiu per a l’obtenció d’informació i recollida de dades per la 
conselleria competent que li permeta conéixer la situació de la intermodalitat a la 
Comunitat Valenciana.  

- Coordinar les actuacions dirigides a l’intercanvi de modalitat de transport, afavorint 
les maneres més eficients, incloses les modalitats de transport privades. 
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Indiquem a continuació, esquemàticament, l’enfocament metodològic aplicat en aquesta 
auditoria operativa, d’acord amb les normes tècniques que figuren en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes: 

Identificació i valoració de riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria 

Complexitat de les 
interaccions de 

mobilitat entre grans 
nuclis de població  

Complexitat de 
l’anàlisi de l’impacte 

de les polítiques 

Absència d’informació i 
de mecanismes per a 

obtindre-la 

Estructura 
organitzativa o 

recursos insuficients 
en la gestió de 
polítiques en 

mobilitat 

Desaprofitament de 
finançament europeu  

Falta d’eficàcia o 
incompliment legal 

que perjudica el 
benestar dels 

ciutadans 

Falta de planificació, de 
coordinació entre 

administracions i de 
consens amb els 

interessats 

Falta d’utilització de 
sistemes d’informació 

adequats 

 

Definició d’objectius de l’auditoria 

Implantació de les polítiques 
de mobilitat per les 

administracions 

Compliment dels principis de 
les tres E (eficàcia, eficiència i 

economia) 

Anàlisi de la aplicació de 
recursos i finançament 
europeu en matèria de 

mobilitat 

 

Determinació de l’enfocament 

Basat en els resultats Revisió del sistema de control.  

 

Disseny de proves de procediment i substantives 

Revisió documental 

Lectura d’informes 
d’entitats públiques i 
privades, nacionals i 
internacionals sobre 

mobilitat  

Entrevistes amb 
gestors, personal 
tècnic qualificat 

Confecció i anàlisi 
de qüestionaris 
respostos pels 

gestors 

Confecció i anàlisi de 
dades basades en 

informació 
disponible 

Anàlisi d’instruments de 
planificació. Lectura de 

plans de mobilitat 

Proves descriptives 
basades en 

comparacions 
qualitatives 

Lectura de 
documentació i 

anàlisi de 
procediment sobre 

ajudes 
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1. ÀMBIT EUROPEU 

Primers passos (2002-2009) 

2002. Setmana Europea de la Mobilitat. L’objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la 
importància de fer un canvi en els patrons de mobilitat. 

2002. Iniciativa CIVITAS. L’objectiu és fomentar una xarxa de ciutats dedicades a aconseguir 
un transport millor i més net a Europa. 

2007. Llibre verd de mobilitat urbana (“Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana”). 
Proposa iniciar el debat sobre els problemes que afecten el transport urbà i adoptar 
solucions a escala europea.  

2009. Pla d’Acció sobre Mobilitat Urbana. A fi d’ajudar les entitats locals, regionals i nacionals 
a aconseguir els objectius de transport urbà sostenible. 

Llibre blanc del transport (2011) 

La Comissió Europea va publicar en 2011 el Llibre blanc del transport, en el qual s’adopta 
una estratègia per a un sistema de transport competitiu i sostenible. Aquest Llibre va 
establir deu objectius, dos dels quals són aplicables a la mobilitat urbana: 

• Reduir a la meitat l’ús d’automòbils amb combustible convencional en el transport urbà 
per a 2030 i eliminar-los a les ciutats per a 2050 i aconseguir una logística lliure de CO2 
en els principals centres urbans per a 2030. 

• Avançar cap a l’aplicació plena dels principis de l’”usuari-pagador” i de “qui contamina 
paga” i del compromís del sector privat per a eliminar distorsions, incloses subvencions 
perjudicials, generar ingressos i assegurar el finançament per a futures inversions en 
transports. 

Paquet de Mobilitat Europeu (2013)  

La Comissió Europea va adoptar en 2013 el “Paquet de mesures sobre mobilitat urbana”. 
Aquest document va ser objecte de dictamen pel Comité de les Regions en 2014, que va 
formular certes recomanacions que resumim a continuació: 

• Sobre la mobilitat urbana sostenible. Es destaca l’enfocament holístic de la mobilitat. 
Demana als estats que legislen condicions marc que permeten als ens locals i regionals 
elaborar i aplicar amb èxit els PMUS. 

• Sobre l’accés urbà dels vehicles. Es recomana utilitzar reglaments adaptats a les 
necessitats locals i de tarifació viària urbana com a instruments eficaços per a la 
reducció de congestió i contaminació.  

• Sobre la seguretat viària urbana. Assenyala l’alt nombre d’accidents mortals, en què 
són els usuaris més vulnerables (vianants i ciclistes) els més afectats, per la qual cosa la 
seguretat ha de ser part integrant dels PMUS.  
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• Sobre els sistemes de transport urbà intel·ligents. Incideix en les tecnologies de la 
informació com a part essencial a l’hora de secundar noves pautes de mobilitat basades 
en un ús combinat de tots els mitjans de transport. 

• Sobre el canvi climàtic, qualitat de l’aire i contaminació acústica. Els PMUS han de 
promoure els desplaçaments a peu, amb bicicleta o en transport públic. 

Guía de desarrollo e implementación de PMUS (2013) 

En 2013 es va publicar la primera versió de la Guía de desarrollo e implementación de 
PMUS.24 La Guía defineix un PMUS com “un pla estratègic dissenyat per a satisfer les 
necessitats de mobilitat de les persones i empreses en les ciutats i els seus voltants a la 
recerca d’una millor qualitat de vida”. Es basa en les pràctiques de planificació existents i té 
en compte els principis d’integració, participació i avaluació. 

Informe especial del Tribunal de Comptes Europeu (2020) 

El Tribunal de Comptes Europeu (TCE) va publicar al març de 2020 l’“Informe especial sobre 
mobilitat urbana sostenible”, en el qual fiscalitza l’eficàcia de les polítiques europees en 
aquest àmbit dutes a terme a partir de 2013. Entre les seues recomanacions, destaquen les 
de publicar dades sobre mobilitat i supeditar el finançament a l’establiment de PMUS. 

2. ÀMBIT NACIONAL 

2003. Observatori de Mobilitat Metropolitana (OMM)  

L’Observatori de Mobilitat Metropolitana (OMM) es va crear en 2003 a fi de ser un grup de 
reflexió que permeta analitzar la contribució del transport públic a la millora de qualitat de 
vida i desenvolupament sostenible de les ciutats. Està constituït per les autoritats de 
transport públic (ATP) de les principals àrees metropolitanes espanyoles; el Ministeri per a 
la Transició Ecològica i Repte Demogràfic; el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana; Ingeniería y Economía del Transporte, SA; l’Institut per a la Diversificació i Estalvi 
de l’Energia, i la Direcció General de Trànsit (DGT).  

De la Comunitat Valenciana, l’OMM considera les àrees metropolitanes d’Alacant i València, 
per la qual cosa des de la Generalitat es prepara anualment determinada informació 
d’aquestes àrees per a la seua remissió a l’OMM. No obstant això, l’OMM no considera les 
àrees metropolitanes de Castelló de la Plana ni d’Elx, que sí que s’inclouen en els PMoMe.  

2011. Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible 

Aquesta llei estableix un marc general per al desenvolupament de la mobilitat sostenible. 
En el seu article 99 disposa que, en l’àmbit de les seues competències, les administracions 
públiques promouran polítiques de mobilitat sostenible que respecten els principis 
següents: 

                                                      
24 Publicada en la pàgina web d’Eltis. 
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a) El dret dels ciutadans a l’accés als béns i serveis en unes condicions de mobilitat 
adequades, accessibles i segures, i amb el mínim impacte ambiental i social possible. 

b) La participació de la societat en la presa de decisions que afecten la mobilitat de les 
persones i de les mercaderies. 

c) El compliment dels tractats internacionals vigents a Espanya relatius a la preservació 
del clima i la qualitat ambiental pel que fa a la mobilitat i l’adequació a les polítiques 
comunitàries en aquesta matèria. 

d) L’establiment de nous serveis de transport haurà de supeditar-se a l’existència d’un 
volum de demanda d’acord amb els costos d’inversió i manteniment, tenint en compte, 
en tot cas, l’existència de modalitats alternatives de la deguda qualitat, preu, seguretat, 
així com els resultats de la seua avaluació ambiental. 

L’article 101 de la Llei d’Economia Sostenible defineix els plans de mobilitat sostenible, els 
seus objectius i el seu contingut mínim, que inclou el seguiment, l’avaluació i la revisió. 

Contaminació atmosfèrica i acústica 

Entre els efectes negatius de la mobilitat urbana (tal com s’assenyala en el Paquet de 
Mobilitat i en els PMUS) hi ha els relacionats amb la contaminació atmosfèrica i acústica. 

Per mitjà de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de 
l’Atmosfera, i el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de 
l’aire, es van regular els límits de contaminació atmosfèrica a escala nacional. Aquests límits 
són menys estrictes que els previstos per l’OMS, segons hem pogut comprovar per la 
comparació de les normes anteriors i les guies de qualitat de l’aire de l’OMS.25 

El 20 de maig de 2021 s’ha aprovat la Llei 7/2021, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, 
en la qual l’article 14 estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran 
d’adoptar PMUS que incloguen zones de baixes emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 
derivades de la mobilitat.  

Respecte a la contaminació acústica, per mitjà de la Llei 37/ 2003, de 17 de novembre, del 
Soroll, i el Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, es van regular els límits a escala 
nacional.  

Seguretat viària 

Un altre dels efectes negatius de la mobilitat urbana (també assenyalats en el Paquet de 
Mobilitat i en els PMUS) és el relacionat amb la seguretat viària.  

En aquest sentit, la DGT ha publicat un pla estratègic de seguretat viària 2011-2020, que 
proposa mesures per a reduir els accidents de trànsit i la mortalitat, incloent-hi estratègies 

                                                      
25 <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health>. 
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per a reduir els accidents relacionats amb la mobilitat urbana. Anualment, la DGT publica 
dades sobre accidents de trànsit que distingeixen entre urbans i no urbans. 

Al novembre de 2020, el Consell de Ministres va aprovar un paquet de reformes legals per 
a, entre altres objectius, reduir al 50% el nombre de morts i ferits greus en accidents de 
trànsit durant la dècada vinent.26 

3. COMUNITAT VALENCIANA 

Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana 

La Llei de Mobilitat estableix, com a principis generals, el compliment dels objectius 
següents: 

a) La millora constant dels nivells de seguretat, promovent l’ús de les modalitats més 
segures i, dins de cada modalitat, la disminució dels índexs d’accidentalitat. 

b) La millora de l’accessibilitat de tota la ciutadania amb vista a garantir la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, formació, serveis, relacions socials, oci, cultura i a les altres 
oportunitats que ofereixen les societats avançades. 

c) La salut i la qualitat de l’entorn i del medi ambient, amb la consegüent disminució dels 
nivells de soroll i emissions atmosfèriques, especialment les que puguen afectar de 
manera directa la salut i el benestar de les persones. 

d) La disminució dels consums energètics específics, potenciant la utilització de les formes 
de transport en aquest sentit, més eficients, i promovent la progressiva utilització de 
fonts renovables. 

e) La participació de la societat en la presa de decisions que afecten la mobilitat de les 
persones i de les mercaderies. 

f) La promoció del transport públic per a totes les persones i de la intermodalitat. 

Plans de Mobilitat Metropolitana (PMoMe) 

L’article 11 de la Llei de Mobilitat estableix que l’òrgan competent en matèria de mobilitat 
de la Generalitat formularà i aprovarà plans supramunicipals de mobilitat de forma 
consensuada amb els municipis inclosos en el seu àmbit. De manera anàloga als plans 
municipals de mobilitat, els plans supramunicipals centraran les seues determinacions en 
relació amb els desplaçaments interurbans i amb els fluxos principals de la demanda, 
susceptibles de ser atesos pels serveis metropolitans de transport.  

Sobre la base d’un estudi de mobilitat (elaborat per una empresa privada a partir de dades 
de telefonia mòbil i a partir d’enquestes sobre mobilitat realitzades entre 2017 i 2018), la 

                                                      
26 <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/paginas/enlaces/101120-enlace-
seguridadvial.aspx>. 
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Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va redactar tres 
esborranys dels plans de mobilitat metropolitans de València, de Castelló de la Plana i 
d’Alacant-Elx, que van ser publicats al maig, juny i setembre de 2018 respectivament.  

En el cas de l’àrea metropolitana de València, a més s’ha aprovat el Pla Bàsic de Mobilitat 
per resolució de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat (novembre de 
2018) amb un contingut bastant més ampli que el proposat en l’esborrany.  

Programa estratègic UNEIX27 

En el DOGV de 14 d’agost de 2018 es va publicar l’Acord de la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori pel qual es donava informació pública al 
document “UNEIX, Programa estratègic per a la millora de la mobilitat, infraestructures i el 
transport de la Comunitat Valenciana”. Després del procés d’informació pública, la 
conselleria responsable de mobilitat va publicar en el seu web el document definitiu, que 
té data de març de 2019. Es tracta d’un document estratègic de la Generalitat que pretén 
definir les principals línies d’actuació a seguir i a desenvolupar en matèria de mobilitat, 
infraestructures i serveis de transport en el període 2018-2030. Estableix tres objectius: 
repartiment modal més equilibrat, millor accessibilitat a tot el territori i competitivitat del 
teixit productiu. Per a això s’hi inclouen, entre altres mesures, les actuacions derivades dels 
plans de mobilitat metropolitana (PMoMe), de manera que es considera la mobilitat 
sostenible com a part d’una actuació integral d’infraestructures, transport i mobilitat. Així 
mateix, preveu la creació d’ens territorials de coordinació del transport públic en les àrees 
metropolitanes d’Alacant-Elx i Castelló de la Plana, similars a l’ATMV creada per a la de 
València. 

El document preveu tres escenaris de finançament en el període 2018-2030, que arriben a 
la xifra de 18.903 milions d’euros, dels quals aproximadament el 70% és finançament 
estatal. Aquesta circumstància implica la dependència de la participació financera de l’Estat 
per a portar a terme l’estratègia definida. 

                                                      
27 <https://politicaterritorial.gva.es/es/uneix>. 
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OBJECTIU 1: LES ESTRATÈGIES I POLÍTIQUES DE LA GENERALITAT 
GARANTEIXEN UN MARC EFECTIU PER AL DESENVOLUPAMENT I 
CONTROL D’UNA MUS? 

Subobjectiu 1.1: L’estratègia de la Generalitat en matèria de MUS és 
coherent amb el que estableix la UE? 

Estratègia de la Unió Europea en matèria de MUS 

La Comissió Europea reconeix la competència dels països membres en matèria de mobilitat 
urbana sostenible (MUS). Tant el Llibre blanc del transport com el Paquet de Mobilitat 
recullen propostes dirigides a la millora de les ciutats en aspectes com: 

• Logística. Es concreten propostes de reducció de CO2 per mitjà de la introducció de 
nous tipus de vehicles i combustibles alternatius (com el gas natural i l’hidrogen). Així 
mateix, es proposa l’elaboració d’un marc que garantisca la viabilitat econòmica de la 
inversió en noves tecnologies i solucions per als operadors logístics privats, així com 
assegurar la interoperabilitat de les solucions logístiques locals basades en els sistemes 
de transport intel·ligents. 

• Seguretat viària. Es recullen propostes de millora relatives al foment de la tecnologia 
com a mitjà de millora de la seguretat. 

• Accés urbà. Els estats membres han d’oferir un marc que permeta a les autoritats locals 
responsables del transport dissenyar, aplicar i avaluar règims per a regular els accessos, 
inclosa la tarifació viària urbana.  

• Sistemes de transport intel·ligents (STI). Els STI ajuden a optimitzar l’ús de les 
infraestructures existents utilitzant diferents mitjans, com els senyals de trànsit, els 
sistemes de planificació d’itineraris o els sistemes intel·ligents d’expedició de bitllets. 
Els STI fomenten la gestió coordinada de les xarxes de transport per carretera i faciliten 
l’aplicació de sistemes de logística urbana. 

• Planificació. Es ressalta que els estats membres han de desenvolupar un enfocament 
en matèria de mobilitat urbana que garantisca accions coordinades que es reforcen 
entre si, a escala nacional, regional i local, així com garantir que els plans de mobilitat 
urbana sostenible s’elaboren i s’executen en les seues zones urbanes i que s’integren 
en una estratègia de desenvolupament territorial o urbà més àmplia.  

Mesures considerades o implantades per la Generalitat 

A més de les assenyalades en les conclusions de l’apartat 3.1 de l’informe, la Generalitat ha 
implantat o ha considerat les mesures següents: 

• Logística. La Generalitat ha desenvolupat determinades accions normatives sobre àrees 
interurbanes, principalment a partir de 2018, com ara l’“Estudi del sector logístic de la 
Comunitat Valenciana” (2018), el Pla Especial de la ZAL del Port de València (2018), el 
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“Conveni per a la terminal logística de Font de Sant Lluís a València” (2019) o el Pla 
Especial de l’Àrea Logística de Sagunt (en informació pública). 

• Seguretat viària. La Generalitat ha realitzat diferents accions entre les quals destaquen 
el Llibre blanc sobre protecció a persones usuàries de la bicicleta a la Comunitat 
Valenciana (2017), programes de seguretat viària (2015-16, 2018-19 i 2020-21) i el Pla 
Director de Seguretat Viària (2018). S’han realitzat unes noranta accions per any en 
seguretat viària que responen a aquests programes. Addicionalment, s’han realitzat 
mapes d’accidentalitat viària (2015-18) i s’han proposat recomanacions sobre sistemes 
de contenció de vehicles en carreteres de característiques reduïdes (2018).  

• Accés urbà. L’ATMV, com a ens territorial de coordinació de la Generalitat, va aprovar 
en 2020 una ordenança tipus de mobilitat per als municipis de l’àrea metropolitana de 
València que conté aspectes específics de logística i accés urbà. 

Subobjectiu 1.2: Compleix la Generalitat el que s’estableix en la 
normativa d’aplicació? 

La normativa bàsica que hem identificat i analitzat comprén la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia Sostenible, i la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 
En aspectes mediambientals, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció contra la 
Contaminació Acústica de la Comunitat Valenciana, i el Reial Decret 102/2011, de 28 de 
gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que són competències que recauen 
principalment en els municipis. 

A més de les conclusions assenyalades en l’apartat 3.1 de l’Informe, podem destacar les 
qüestions següents: 

Pla de transport públic de la Comunitat Valenciana 

L’article 23 de la Llei de Mobilitat estableix que la conselleria competent en matèria de 
mobilitat haurà de formular i aprovar un pla de transports públic de la Comunitat 
Valenciana, com a instrument d’ordenació general del sistema de transports en aquest 
àmbit. La CPTOPM publica en el seu lloc web un mapa concessional de transport públic 
interurbà de viatgers per carretera, realitzat al novembre de 2017, a partir del qual s’han 
efectuat els projectes definitius de servei públic de transport de viatgers amb autobús. 
L’SMU de la CPTOPM ens ha informat que està en procés la licitació i adjudicació de 
diferents concessions, si bé amb molts litigis per part dels licitadors. El programa estratègic 
Uneix, que estableix el marc de la política de mobilitat, transport i infraestructures de la 
Comunitat (2018-2030), preveu una revisió del mapa concessional de transport públic amb 
autobús. 

Contaminació acústica  

L’article 54.1 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció contra la Contaminació 
Acústica, estableix que tant els ajuntaments com els òrgans de l’Administració autonòmica 
tenen la facultat inspectora de les activitats subjectes a aquesta llei. En la Generalitat, la 
competència de controlar el compliment dels límits de contaminació acústica està 
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assignada a la CPTOPM. Les accions realitzades en aquest aspecte són mapes estratègics 
de soroll i plans d’acció en els eixos viaris i ferroviaris de la Comunitat.  

Contaminació ambiental 

L’article 6 del Reial Decret 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, estableix que 
“Les comunitats autònomes […] realitzaran l’avaluació de la qualitat de l’aire per al diòxid 
de sofre, el diòxid de nitrogen i els òxids de nitrogen, les partícules, el plom, el benzé i el 
monòxid de carboni, l’arsènic, el cadmi, el níquel i el benzo(a)piré en totes les zones i 
aglomeracions del seu territori […]”.  

Segons ens informa l’SMU, la Conselleria de Medi Ambient treballa amb una xarxa de 
mesurament continu de la qualitat de l’aire els resultats del qual publica en la seua pàgina 
web. A partir d’aquests mesuraments es realitzen informes periòdics que donen origen, en 
aquells punts del territori amb major contaminació, al desenvolupament de plans de 
qualitat de l’aire. Així, els problemes històrics de partícules en suspensió que han donat les 
aglomeracions urbanes d’Alacant i Castelló de la Plana han justificat la redacció i 
implementació d’un pla de qualitat d’aire. En l’aglomeració urbana de València el que va 
justificar el seu pla de qualitat d’aire (aprovat en 29 de març de 2019) van ser les superacions 
respecte als llindars legals establits en la concentració d’òxids de nitrogen.  

Subobjectiu 1.3: Participa la Generalitat en la redacció i planificació de 
PMUS? 

En 2015, només 10 dels 65 municipis obligats (el 15,4%) havien aprovat el seu PMUS. 
Posteriorment l’han aprovat 14 més, de manera que a la fi de 2020 n’eren 24 els municipis 
dels 65 obligats (el 36,9%) que han aprovat un PMUS. Els detallem en els quadres següents: 

Quadre 6. Municipis de més de 20.000 habitants amb PMUS  

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de la CPTOPM.  

  

Ajuntament 

Alaquàs Benidorm Mislata Pilar de la Horadada  Torrent 

Alcoi Calp Onda Quart de Poblet  València 

Alfafar Carcaixent Ontinyent Sant Vicent del Raspeig Xàtiva 

L’Alfàs del Pi Castelló de la Plana Paiporta Sant Joan d’Alacant Xirivella 

Alacant Gandia Paterna Sueca  
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Quadre 7. Municipis de més de 20.000 habitants sense PMUS  

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de la CPTOPM. 

D’altra banda, i d’acord amb la informació de Presidència sobre les subvencions concedides 
per a elaborar PMUS, hi ha huit ajuntaments més amb població inferior a 20.000 habitants 
que han aprovat un PMUS, sense tindre l’obligació legal de fer-ho. Aquests són els 
següents: 

Quadre 8. Municipis de menys de 20.000 habitants amb PMUS  

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de la CPTOPM. 

Quant a modificacions dels PMUS aprovats, durant el període 2015-2019 únicament un 
municipi (Quart de Poblet) ha sol·licitat modificar el seu PMUS. 

L’informe previ de l’SMU sobre les actualitzacions o aprovacions dels PMUS és una eina 
molt important de coordinació entre els ajuntaments i la conselleria en matèria de mobilitat, 
perquè permet coordinar estratègies i actuacions urbanes i metropolitanes. 

A escala estatal, i d’acord amb la investigació que hem realitzat sobre la informació 
publicada en internet, observem que no hi ha un registre actualitzat de PMUS elaborats a 
Espanya, atés que l’últim disponible és de març de 2016.28 Tampoc hi ha una plataforma 
estatal amb dades relatives als plans de mobilitat. 

  

                                                      
28 <http://www.aptemus.org/download/pmus/inventario/inventario-pmus-espana-marzo-2016.pdf>. 

Ajuntament      

Alboraia Asp Cullera Llíria Petrer La Vall d’Uixò 

Aldaia Benicarló Dénia Manises Picassent La Vila Joiosa 

Algemesí Bétera El Campello  Montcada Requena Vila-real 

Almassora Borriana Elda Mutxamel Riba-roja Villena 

Almoradí Burjassot Elx Novelda Sagunt Vinaròs 

Altea Catarroja Ibi Oliva Santa Pola Xàbia 

Alzira Crevillent La Pobla de Vallbona  Oriola Torrevella  

Ajuntament    

Alcalà de Xivert Les Alqueries Puçol Sedaví 

La Llosa Pego Rafelbunyol Silla 

http://www.aptemus.org/download/pmus/inventario/Inventario-PMUS-Espana-Marzo-2016.pdf
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Subobjectiu 1.4: La Generalitat es coordina amb els municipis per a 
l’establiment de PMoMe?  

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat,29 al març de 2021, un 
informe titulat “Bases per a la Llei General de Mobilitat Sostenible” com a base de treball 
d’una futura llei de mobilitat sostenible i finançament del transport, en el qual es recull la 
proposta d’articular una entitat (entitat titular del servei) per a la gestió i coordinació de la 
mobilitat urbana de les “conurbacions” superiors a 100.000 habitants. Aquest aspecte, 
fonamental de l’informe, defensa la necessitat d’articular mecanismes de coordinació i 
assumpció de responsabilitat entre administracions per a l a implantació eficaç i eficient de 
polítiques en matèria de mobilitat. En aquest mateix sentit, el programa estratègic de la 
Generalitat, Uneix,30 preveu la creació d’ens territorials de coordinació del transport públic 
de les àrees metropolitanes de València, d’Alacant-Elx i de Castelló de la Plana. 

Subobjectiu 1.5: La Generalitat coneix la situació de la mobilitat en les 
àrees metropolitanes sobre els aspectes relacionats amb la MUS 
(logística, seguretat, contaminació, tecnologia) i realitza el seu 
seguiment? 

Observatori de Mobilitat Metropolitana (OMM) 

L’Observatori de Mobilitat Metropolitana (OMM) publica informes de mobilitat 
metropolitana de l’Estat espanyol des de l’any 2005 (en què es va publicar l’informe de l’any 
2003), entre els quals s’inclouen les àrees metropolitanes d’Alacant i València. L’OMM no 
hi inclou l’àrea metropolitana de Castelló de la Plana, entre altres motius per no comptar 
amb un ens coordinador de mobilitat metropolitana, per la qual cosa la CPTOPM no 
prepara informació d’aquesta àrea per a la seua remissió a l’OMM.  

La informació enviada a l’OMM es basa en una enquesta realitzada pels ajuntaments 
d’Alacant i València entre els anys 2010 i 2012 per a l’elaboració dels PMUS, una enquesta 
entre els anys 2017 i 2018 i dades de telefonia mòbil que es van utilitzar per a l’elaboració 
dels PMoMe, informació dels municipis compresos en les àrees metropolitanes i informació 
dels operadors de transport de viatgers per carretera.  

La CPTOPM participa en l’ATMV i en la Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de València, per 
la qual cosa disposa de determinada informació sobre la mobilitat de l’àrea metropolitana. 
No obstant això, no existeix un marc normatiu que permeta una coordinació efectiva entre 
les administracions, tant per a l’obtenció d’informació com per a la presa de decisions sobre 
la base d’aquesta informació.  

                                                      
29 <https://esmovilidad.mitma.es/evento/dialogo-bases-para-la-ley-de-movilidad-sostenible-y-
financiacion-del-transporte>. 
30 Programa estratègic per a la millora de la mobilitat, infraestructures i el transport de la Comunitat 
Valenciana (2018).  
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En l’actualitat, la Generalitat (SMU) no té recursos normatius i personals per a la recollida i 
anàlisi de la informació de la mobilitat metropolitana. En aquest sentit, en el 
desenvolupament del treball s’ha posat de manifest: 

• Problemes de l’SMU per a recollir determinada informació dels ajuntaments en termini 
i de manera homogènia. Determinades dades requerides són gestionades per diferents 
serveis municipals i no hi ha un interlocutor únic que tinga accés a tota la informació, 
per la qual cosa des de l’SMU s’ha de contactar amb diferents gestors de dades del 
mateix municipi.  

• El sistema concessional actual del transport de passatgers per carretera no fa possible 
la utilització de la tecnologia per a l’obtenció de dades i informació sobre la mobilitat 
d’aquest tipus de transport perquè depén de les empreses concessionàries la seua 
implantació i utilització. 

Indicadors en matèria de logística, seguretat, contaminació i tecnologia 

Els indicadors que formen part dels PMoMe es troben en fase de redacció, considerant-se 
diferents tipus per a controlar la consecució correcta dels objectius proposats en matèria 
de logística, seguretat, contaminació i tecnologia.  

Subobjectiu 1.6: La Generalitat ha estimat els efectes sobre la mobilitat 
deguts a la COVID-19 i ha previst la modificació de l’estratègia de 
mobilitat? 

Estratègies per a pal·liar la disminució de la demanda del transport públic provocada per 
la pandèmia de la COVID-19 

L’SMU ens ha informat que la Generalitat i l’ATMV han realitzat accions en resposta a les 
conseqüències provocades en la mobilitat per la COVID-19 com ara: 

• Encàrrec de la redacció d’un informe per a definir l’“Estratègia de mobilitat a la 
Comunitat Valenciana per a les fases de desescalada i nova normalitat”, que ha sigut 
presentada als municipis, si bé no ha sigut aprovada per cap òrgan de la CPTOPM. 

• Modificació dels esborranys de PMoMe elaborats, especialment quant a incloure en la 
previsió del trànsit la influència del teletreball, recuperar la demanda perduda en el 
transport públic, potenciar al màxim l’ús de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat 
personal, i acompanyar amb millores en la infraestructura el creixement experimentat 
dels desplaçaments a peu. 

• Modificació per part de l’ATMV de les estimacions de demanda en les concessions de 
transport públic metropolità que s’han adjudicat i incloure en els plecs els 
reajustaments necessaris. 
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Actualització dels PMoMe  

Els PMoMe es basen en tendències de mobilitat obtingudes de diferents fonts d’informació 
(enquestes i dades de telefonia mòbil), i proposen estratègies d’actuació i inversions de 
llarg termini, per la qual cosa és necessari un plantejament durador i sostenible, no 
susceptible de ser modificat a causa de fluctuacions o canvis en la mobilitat de curt termini. 
La CPTOPM pretén que la duració dels PMoMe siga d’entre 12 i 15 anys, per la qual cosa 
considera que en cas de necessitar una actualització es tramitarà com un nou PMoMe. 

OBJECTIU 2: LA GENERALITAT S’ESTRUCTURA I DESTINA RECURSOS 
SUFICIENTS PER A GARANTIR UNA MUS? 

Subobjectiu 2.1: Quina estructura té la Generalitat per a la gestió de la 
mobilitat? Inclou la Generalitat en els seus pressupostos la mobilitat de 
manera directa o de manera indirecta? Quin pressupost dedica a la 
mobilitat i quin grau d’execució té? 

Estructura administrativa per a la gestió de MUS en àrees metropolitanes 

El Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori (Decret 159/2015, del Consell) assigna al Servei de Mobilitat 
Urbana, dins de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, les funcions 
següents: “impuls i coordinació dels plans de mobilitat urbana sostenible i dels programes 
de la Generalitat d’inversió en cooperació amb els municipis, així com la gestió de totes 
aquelles que s’orienten mitjançant línies de subvenció, convenis i altres instruments 
mitjançant els quals corresponga l’execució directa de les inversions als respectius 
municipis; coordinació del Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana; exercici de 
les funcions que la llei atribuïsca a la Generalitat en els fòrums municipals i metropolitans 
de la mobilitat; exercici de les funcions que la legislació de mobilitat urbanística o territorial 
atribuïsca a la Generalitat en relació amb els estudis de mobilitat; estudis i propostes 
d’actuació en les travessies encaminades a calmar el trànsit atenent els diferents modes de 
transport i la seua regeneració urbana, i aquelles altres funcions que se li encomanen en 
matèria de la seua competència sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres 
serveis”.  

En la relació de llocs de treball de la CPTOPM, la Subdirecció General de Mobilitat té 
assignats 44 llocs, si bé a la data de fer aquest treball n’hi havia 7 vacants.  

Per mitjà de la Llei 13/201631 es va crear l’autoritat competent en matèria de mobilitat en 
l’àmbit metropolità en l’àrea de València (ATMV) i per mitjà del Decret del Consell 81/2017 
es va aprovar el reglament que concreta les seues funcions, la seua organització i l’adhesió 
dels municipis a l’ATMV. Entre les funcions cal destacar l’article 2, que assenyala “la 
planificació de xarxes i serveis públics de transport de viatgers, inclosa l’elaboració dels 
plans metropolitans de mobilitat sostenible del seu àmbit territorial, així com el seu 
                                                      
31 Llei 13/2016, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i 
d’Organització de la Generalitat. 
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seguiment, control i avaluació” i a més “la col·laboració amb entitats públiques i privades 
per al foment de la mobilitat sostenible i el transport públic” i “la promoció i difusió de la 
mobilitat sostenible, impulsant l’acció coordinada de les administracions públiques per a 
potenciar els desplaçaments no motoritzats i el transport públic”. 

L’ATMV publica en la seua pàgina web els objectius anuals i l’informe de compliment 
d’aquests. A partir d’aquesta informació es comprova que des de 2018 l’ATMV ha treballat 
principalment en la unificació tarifària de l’àrea metropolitana, l’homogeneïtzació de les 
ordenances municipals de mobilitat, i quant a la mobilitat metropolitana, en la gestió de 
concessions de serveis. Cal destacar en aquest últim aspecte, que les licitacions es troben 
en procés judicial i que els contractes s’estan prorrogant o adjudicant per tramitació 
d’emergència. 

D’altra banda, els municipis d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, 
Mutxamel i el Campello tenen constituït des de 1999 un sistema de coordinació de tarifes 
denominat TAM (Transport Metropolità d’Alacant), finançat per l’Ajuntament d’Alacant i 
la Generalitat Valenciana, que permet l’existència de bitllets i abonaments combinats entre 
els diferents mitjans de transport.  

A l’entorn de Castelló de la Plana els serveis en matèria de transport interurbà o metropolità 
els presta la Generalitat Valenciana (xarxa de transport públic interurbà per carretera i TRAM 
de Castelló) i l’Administració general de l’Estat (rodalia Renfe).  

El document estratègic Uneix considera que per a coordinar i gestionar el transport públic 
de manera òptima és necessari comptar amb ens territorials de coordinació del transport 
públic i, després de la creació de l’ATMV, preveu la creació d’ens similars per a les àrees 
d’Alacant-Elx i Castelló de la Plana en el període de vigència d’Uneix (2018-2030).  

Finançament destinat a la mobilitat  

Des de l’SMU s’han gestionat crèdits del programa pressupostari 08.02.02.513.10, 
“Infraestructures públiques”, destinats a finançar actuacions de mobilitat sostenible. En el 
període de 2015-2019 l’execució ha sigut la següent, en milions d’euros: 

Quadre 9. Finançament de la Subdirecció General de Mobilitat (capítols 2 i 6) 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Crèdits disposats 123,7 105,0 108,8 112,3 132,5 582,3 

Obligacions reconegudes 122,7 103,3 105,7 110,1 130,6 572,4 

% execució 99,2% 98,3% 97,2% 98,0% 98,6% 98,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’SMU. 

Analitzant el quadre anterior, s’observa una disposició de crèdit pressupostari sense 
variacions significatives durant el període 2015-2019, amb graus d’execució pròxims al 
100% en tots els anys.  
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Subobjectiu 2.2: Les actuacions planificades en els plans de mobilitat 
metropolitans són concretes i hi ha terminis, i quin grau d’execució s’ha 
aconseguit? 

Plans de mobilitat metropolitans (PMoMe) 

Els PMoMe estan en fase de generació, avaluació i selecció d’alternatives i encara no estan 
aprovats. L’SMU ens indica que es pretén que totes les propostes d’actuació tinguen una 
fitxa en la qual es consignaran actuacions concretes, terminis i altres dades més com ara 
descripció, objectius, efectes, etc. Els PMoMe pretenen aportar una major coordinació amb 
les àrees metropolitanes i apostar per modalitats de desplaçament complementàries com 
la marxa a peu i amb bicicleta, que milloren els objectius de mobilitat sostenible. Els 
esborranys estan publicats en el lloc web de la CPTOPM. 

Subobjectiu 2.3: S’han avaluat externalitats negatives de la mobilitat a fi 
d’establir o no tributs o altres accions? 

Hem consultat els esborranys dels PMoMe i el Pla Bàsic de Mobilitat de l’àrea metropolitana 
de València, que sí que està aprovat per Resolució de la Direcció General de Mobilitat. Els 
esborranys de PMoMe d’Alacant-Elx i de Castelló contenen un apartat denominat 
“Diagnòstic de la situació del medi ambient i del territori abans de l’aplicació del Pla” i un 
altre denominat “Efectes previsibles, sobre el medi ambient i el territori” en els quals 
s’analitza la situació de la qualitat de l’aire, soroll, consum energètic, afectació del sòl 
respecte de la mobilitat i els efectes del pla sobre aquests. L’esborrany de PMoMe de 
València conté un apartat de “Diagnòstic ambiental de la mobilitat” i un altre denominat 
“Efectes previsibles sobre el medi ambient i la mobilitat”, mentre que el Pla Bàsic de 
Mobilitat de l’àrea metropolitana de València conté un apartat sobre anàlisi ambiental que 
inclou el consum energètic, la contaminació acústica, la contaminació atmosfèrica i el canvi 
climàtic. No obstant això, malgrat analitzar diferents externalitats negatives associades a la 
mobilitat, no es valora ni s’assigna cap cost. 

Subobjectiu 2.4: Hi ha hagut assistència a les entitats locals per a 
obtenció de finançament europeu? 

En l’informe especial del TCE sobre mobilitat urbana sostenible publicat en 2020 es destaca 
que la Unió Europea ha invertit una significativa quantitat de fons europeus per a fomentar 
una mobilitat més sostenible, però es conclou que no és possible una millora substancial 
sense el compromís dels estats membres. Arran d’aquestes conclusions, hem analitzat les 
ajudes europees finançades amb el FEDER per a comprovar si a la Comunitat Valenciana 
s’han aprofitat els fons que Europa ha destinat a aquest objectiu. 

Finançament europeu per a la MUS gestionat per l’IVACE 

L’IVACE ha proporcionat finançament per a projectes com la promoció del transport urbà 
amb bicicleta, projectes pilot de mobilitat urbana sostenible, projectes de logística urbana 
sostenible, sistemes intel·ligents de transport públic urbà, adquisició de vehicles elèctrics (a 
pesar de no ser concloents els resultats en reducció global de la contaminació) o de 
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combustibles alternatius, inversions en estacions de recàrrega elèctrica i inversions en 
estacions de recàrrega de gas natural i hidrogen. En el quadre següent mostrem l’evolució 
del finançament dels programes relacionats amb la mobilitat sostenible convocats per 
l’IVACE, en milers d’euros: 

Quadre 10. Finançament de convocatòries de projectes de mobilitat de l’IVACE 

Programa 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Ajudes mobilitat sostenible 350 500 750 1.000 2.000 4.600 

Infraestructures recàrrega vehicle elèctric 0 0 500 779 850 2.129 

Totals 350 500 1.250 1.779 2.850 6.729 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’IVACE. 

Les ajudes per a MUS han sigut com segueix: 

Quadre 11. Convocatòries de projectes de mobilitat de l’IVACE amb finançament FEDER 

Any Pressupost Elegible 
Subvenció 
concedida 

Elegible 
executat 

Ajuda 
executada 

2016 500 1.324 499 669 275 

2017 750 3.029 750 1.344 437 

2018 1.000 4.075 825 2.944 522 

2019 2.000 7.195 2.000 437 0 

Totals 4.250 15.623 4.074 5.394 1.234 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’IVACE. 

Del quadre anterior cal assenyalar els aspectes següents: 

• L’import de la columna “Subvenció concedida” és un 95,9% de l’import del pressupost 
dels programes, cosa que reflecteix l’interés de les entitats per obtindre finançament. 

• La columna “Elegible” representa l’import de la inversió subvencionable (FEDER 
cofinança fins al 50% de la inversió per mitjà de l’adequada certificació) i la columna 
“Elegible executat” representa la inversió executada subvencionable, que suposa el 
34,5% de la primera. Aquesta dada posa de manifest la dificultat de les entitats per a 
executar el total de la inversió subvencionable. 

• La columna “Ajuda executada” representa l’import que certifica l’IVACE abans d’enviar-
lo a la DGFE per a la seua validació definitiva. Aquest import (1.234 milers d’euros), 
representa el 29,0% del pressupost previst dels programes. No obstant això, cal 
assenyalar que aquestes dades són provisionals, ja que en 2019 l’IVACE no havia 
certificat els projectes sobre les ajudes concedides en aquest any. 
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La certificació de despeses executades, gestionades per l’IVACE, ha de ser finalment 
aprovada per la DGFE de la Conselleria d’Hisenda. L’IVACE ens ha informat que fins a la fi 
de 2019 únicament havia enviat certificació a la DGFE de despeses subvencionables per 
import de 314.673 euros, corresponents a 2016, la qual cosa suposa una execució del 62,9% 
del pressupost inicial de 2016 (500 milers d’euros) i un 7,7% del total de subvencions 
concedides del període 2015-2019. De l’import certificat de 314.673 euros, 73.387 euros (el 
23,3%) corresponen a ajudes als ajuntaments de Sueca, Bocairent, Quart de Poblet, Dénia i 
València. La resta correspon a entitats de naturalesa jurídica privada. Tal com s’assenyala 
en el subobjectiu 3.6, els principals beneficiaris del FEDER en aquestes subvencions han 
sigut entitats de naturalesa jurídica privada i, en menor mesura, municipis. 

Assessorament als municipis en matèria de mobilitat per part de la Generalitat  

Cal destacar que el document “Avaluació dels objectius/resultats del PO 2014-2020 de la 
Comunitat Valenciana per a l’informe anual de 2018” assenyala, com a recomanacions 
relacionades amb la gestió i seguiment del Programa Operatiu (pàgina 133), desenvolupar 
accions formatives específiques dirigides als òrgans gestors i divulgar les bones pràctiques 
en gestió.  

OBJECTIU 3: ELS AJUNTAMENTS DE LA MOSTRA GARANTEIXEN EL 
DESENVOLUPAMENT I CONTROL D’UNA MUS? 

Subobjectiu 3.1: L’estratègia de l’ajuntament en matèria de MUS és 
coherent amb el que estableix la UE? 

El Paquet de Mobilitat assenyala que la MUS inclou diferents aspectes, com ara la logística, 
la seguretat viària, l’accés urbà, els sistemes de transport intel·ligent i l’elaboració de PMUS. 
Hem analitzat l’adopció de mesures en aquests aspectes pels tres ajuntaments de la mostra. 

Implantació de polítiques relatives a la logística des de 2015 

El Paquet de Mobilitat assenyala la importància de la logística per al bon funcionament de 
les ciutats i destaca el seu considerable potencial de millora, concretant propostes de 
reducció de CO2 per mitjà de la introducció de nous tipus de vehicles i combustibles 
alternatius en el repartiment de mercaderies i recollida de fem. Així mateix, proposa 
l’elaboració d’un marc que garantisca la viabilitat econòmica de la inversió en noves 
tecnologies i solucions per als operadors logístics privats, així com assegurar la 
interoperabilitat de les solucions logístiques locals basades en els sistemes de transport 
intel·ligents. 

El PMUS de la ciutat d’Alacant inclou, tant en les seues línies estratègiques com en les 
propostes d’actuació, aspectes sobre la utilització de tecnologia (ciutat intel·ligent), foment 
a la descarbonització del transport i propostes de regulació de càrrega i descàrrega. 
Respecte a la logística, l’article 8 de l’ordenança reguladora de limitacions a l’ús de 
l’estacionament de les vies públiques, aprovada per acord del Ple el 28 de setembre de 
2012, recull la seua regulació: tipus de vehicles, zones, horari i procediment de càrrega i 
descàrrega de mercaderies dins de la ciutat d’Alacant.  
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El PMUS de la ciutat de Castelló de la Plana va ser aprovat el 4 de febrer de 2011 per la 
Junta de Govern per a una vigència entre 2007 i 2015, si bé n’hi ha una versió actualitzada 
per al període 2016-2024 que va ser aprovada el 17 de desembre de 2021. No obstant això, 
hem analitzat aquesta actualització del PMUS per considerar que defineix l’estratègia actual 
de l’Ajuntament. En aquesta actualització del PMUS es realitza una anàlisi del flux actual de 
mercaderies i de càrrega i descàrrega i es concreten actuacions a dur a terme en aquest 
aspecte. Així mateix, es considera l’electromobilitat com a iniciativa per a dotar de vehicles 
elèctrics, entre altres, vehicles especials de neteja i de servei municipal. Les propostes del 
pla d’estacionament i càrrega i descàrrega es basen en la creació de bosses d’aparcament 
en la zona exterior al centre (park & ride), la proposta de superilles i una regularització de 
les zones de càrrega i descàrrega, així com del nombre de zones, el seu horari i distribució 
juntament amb accions que incentiven i faciliten el seu ús. Així mateix, es preveu la 
possibilitat d’utilitzar tecnologia per a regular l’ocupació de places de càrrega i descàrrega 
que permeta controlar el moviment dels vehicles comercials i gestionar els permisos i 
pagaments.  

El PMUS de València estableix com a estratègies la millora de la càrrega i descàrrega a la 
ciutat, aprofundir els aspectes de la gestió de la mobilitat amb l’ajuda de les noves 
tecnologies de la informació i descarbonitzar el transport. S’inclouen determinades 
propostes relacionades amb la logística i distribució de mercaderies com és el projecte 
SMILE, que incorpora la utilització de vehicles de mercaderies elèctrics per a la distribució 
de l’última milla. L’Ordenança de mobilitat, aprovada per Acord de 25 d’abril de 2019, 
regula el tipus de vehicles, les zones, l’horari i el procediment de càrrega i descàrrega de 
mercaderies dins de la ciutat de València.  

Implantació de polítiques relatives a la seguretat viària des de 2015 

Tant el Llibre blanc del transport com el Paquet de Mobilitat recullen propostes de millora 
relatives al foment de la tecnologia com a mitjà de millora de la seguretat, per exemple, 
mitjançant la contractació pública i la recollida de dades per a la seua anàlisi i posterior 
presa de decisions sobre la base d’aquestes. En particular, el Paquet de Mobilitat assenyala 
la necessitat d’integració de la seguretat viària en el PMUS i advoca per una apropiada 
educació. 

El PMUS d’Alacant preveu una anàlisi de la sinistralitat de la mobilitat a la ciutat que 
analitze les tendències d’accidentalitat des de 2008 a 2013 (any d’aprovació). Es realitza un 
mapa de la ciutat per a poder observar de manera clara on es concentren la majoria 
d’accidents, amb l’objectiu d’intervindre en aquestes àrees per a reduir el màxim el nombre 
d’accidents. Les propostes recollides en el PMUS en aquest sentit van encaminades a 
implantar un major nombre de passos de vianants en zones amb nombrosos accidents, 
adaptar les rutes de vianants per a incrementar-ne la seguretat, millorar els temps verds 
dels semàfors i definir criteris de semaforització i senyalització d’encreuaments, revisant la 
intensitat de l’ús de les vies pels diferents agents que intervenen en la mobilitat (vianants, 
ciclistes, cotxes…).  

L’actualització del PMUS de Castelló de la Plana preveu aspectes i propostes relacionats 
amb la seguretat viària. Les mesures es relacionen amb el Pla Tipus de Seguretat Viària de 
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la Direcció General de Trànsit l’objectiu final del qual és reduir el nombre de víctimes i el 
nombre d’accidents de trànsit amb víctimes. Per a això, es plantegen sis línies d’actuació 
(amb propostes d’actuació de disciplina viària amb elements tecnològics de control i 
vigilància del trànsit) i designa responsables i indicadors per a mesurar l’eficiència de les 
accions. 

A València, el Pla Director de la Seguretat Viària comprén el període 2018-2023 i compta 
amb huit línies estratègiques, de millora de les condicions de seguretat en la mobilitat de 
vianants, en la mobilitat ciclista, en la xarxa viària urbana i de pacificació del trànsit, en el 
control i vigilància de la disciplina viària, així com millorar l’educació i formació en aquesta 
matèria, impulsar la participació i divulgació en seguretat viària i fomentar l’ús de transports 
sostenibles. El pla distingeix diverses actuacions, que classifica en el curt termini 
(2018/2019), mitjà termini (2020/2021) i llarg termini (2022/2023). Addicionalment, el PMUS 
inclou, de manera transversal, determinades propostes relacionades amb la seguretat viària 
i, en particular, amb el vianant, la bicicleta o la pacificació de trànsit. 

Implantació de polítiques relatives a l’accés urbà des de 2015 

El Paquet de Mobilitat indica que els estats membres han d’oferir un marc que permeta a 
les autoritats locals responsables del transport dissenyar, aplicar i avaluar règims per a 
regular accessos més intel·ligents, inclosa la tarifació viària urbana.  

El PMUS d’Alacant inclou entre les propostes d’actuació, mesures genèriques de creació 
d’itineraris de preferència per als vianants, zones 30 i jerarquització del viari. El 2 de juny de 
2011 es va publicar en el BOP la resolució del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, 
Trànsit i Transports, per delegació de la Junta de Govern Local, per la qual s’aprova el 
control d’accés restringit de vehicles al centre històric de la Ciutat d’Alacant, que no ens 
consta que s’estiga aplicant en l’actualitat. 

El PMUS de Castelló de la Plana inclou dins de les propostes de xarxa viària, entre altres 
accions, la reordenació del centre històric per a dotar de major superfície per als vianants 
en detriment del vehicle privat, així com l’establiment de superilles o pàrquings dissuasius 
fora del centre. 

El PMUS de València inclou determinades accions dirigides al control d’accés urbà per mitjà 
de la creació de grans itineraris de preferència per als vianants, estructuració de superilles 
i coordinació amb els sistemes de transport de l’àrea metropolitana. Per l’Acord de la Junta 
de Govern de 27 de novembre de 2020 es va aprovar la creació d’una àrea de prioritat 
residencial denominada “Ciutat Vella Nord” per a disminuir la intensitat de trànsit en 
aquesta zona. 

Implantació de polítiques relatives a sistemes de transport intel·ligent des de 2015 

El Paquet de Mobilitat ressalta que els sistemes de transport intel·ligent (STI) ajuden a 
optimitzar l’ús de les infraestructures existents utilitzant diferents mitjans, com els senyals 
de trànsit, els sistemes de planificació d’itineraris, els sistemes intel·ligents d’expedició de 
bitllets o sistemes cooperatius (inclosos els sistemes de comunicació de vehicle a vehicle i 
de vehicle a infraestructura). Els STI fomenten la gestió coordinada de les xarxes de 
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transport per carretera, i faciliten l’aplicació de sistemes de logística urbana i de restricció 
dels accessos. 

El PMUS d’Alacant recull com a proposta l’aplicació de tecnologies smart city i la realització 
d’un estudi tècnic que identifique quines són les tecnologies que podrien incrementar les 
possibilitats d’èxit de cada proposta, seleccionant aquelles més adequades per al cas 
d’Alacant i integrant-les a la gestió de la mobilitat d’una forma centralitzada. 

El PMUS de Castelló de la Plana no inclou un apartat específic sobre STI o tecnologia 
associada a la mobilitat, si bé es preveuen mesures de caràcter transversal en diferents 
apartats, com ara mesures tecnològiques per a la logística i seguretat viària, així com 
campanyes de comunicació de seguretat viària a través de canals digitals (Twitter, 
Facebook, pàgines webs oficials, etc.) o d’assegurament del bon funcionament del SAE del 
transport públic urbà. 

El PMUS de València inclou determinades propostes relacionades amb la integració de la 
informació de la mobilitat i extensió de les tecnologies smart city. Així mateix, s’han realitzat 
una altra sèrie d’accions com la instal·lació en la web municipal d’un geoportal que dona 
informació en directe, entre altres, de visió de les diverses càmeres instal·lades al municipi 
de València, seguiment dels autobusos de l’EMT i de pàrquings públics (places lliures, 
ocupades), aparcaments de Valenbisi i nombre de bicicletes disponibles i de places lliures, 
qualitat de l’aire i de la contaminació acústica. 

Implantació de polítiques relatives als PMUS des de 2015 

A continuació, analitzem els tres PMUS sobre la base de les recomanacions recollides en la 
Guía de desarrollo e implementación de PMUS32 de la plataforma Eltis. 

El PMUS d’Alacant està compost per dos documents: “Anàlisi i diagnòstic-memòria” i 
“Línies estratègiques i propostes d’actuació-memòria”. Cal assenyalar que considerem que 
les propostes del PMUS no contenen actuacions concretes, ja que el document parla 
sempre de propostes i, com s’indica respecte de la programació de les propostes, “la 
programació de propostes que es presenta a continuació constitueix un esbós gràfic del 
desenvolupament temporal del PMUS, que requerirà en fases posteriors una anàlisi de 
detall i una programació detallada de les actuacions concretes.” S’estableix una previsió de 
cost del Pla de 72,3 milions d’euros i els escenaris presenten un horitzó del pla fins a 2030. 

El PMUS de Castelló de la Plana, que forma part del Pla General, conté dos documents, 
“Anàlisi i diagnòstic” i “Document de propostes”. El primer document realitza un diagnòstic 
de la situació en 2016 de la mobilitat a la ciutat de Castelló de la Plana a partir de les dades 
del PMUS de 2007 actualitzades per mitjà de dades obtingudes en 2015 (per mitjà d’un 
model de simulació del transport privat, aforaments de vianants i enquestes de transport 
públic). El segon document indica succintament els “principals objectius” del PMUS. A més, 
preveu dos escenaris, a curt termini (desenvolupament de propostes que no requereixen 
grans inversions, any 2020) i a llarg termini (propostes que requereixen inversions 
                                                      
32 Primera edició de 2013. Al juliol de 2020 la Guía va ser actualitzada a la segona edició, 
<www.eltis.org>. 

http://www.eltis.org/
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importants, any 2024). En relació amb el seguiment del pla, s’estableix que ha de revisar-se 
i actualitzar-se constantment. Per al seguiment es proposa realitzar simulacions bianuals 
per mitjà de la informació de trànsit en temps present, per a la qual cosa serà necessari 
alimentar i calibrar el model de simulació amb les dades obtingudes de manera 
semiautomàtica procedents de diferents sistemes de monitoratge, tant d’existents com de  
futurs. El Pla té un període de duració (2016-2024) però no hi ha una previsió del cost. 

El PMUS de València s’ha publicat en la web de l’Ajuntament i els objectius proposats per 
a aconseguir un canvi modal estan relacionats amb el paper protagonista del vianant a la 
ciutat, expansió de la bicicleta, ús del transport públic, redefinir una jerarquia viària (que el 
centre recupere el seu caràcter de punt de trobada de la ciutat i els ciutadans), 
estacionament en superfície, descarbonització del transport, dissuasió circulatòria a la 
ciutat, seguretat viària i la convivència pacífica entre tots els usuaris de la via i aconseguir 
una ciutat accessible per a tots els ciutadans. Per a l’assoliment d’aquests objectius, el PMUS 
estableix cinc línies estratègiques d’actuació (vianant, bicicleta, potenciar el transport 
públic, vehicle privat i estratègies transversals) desglossades en 17 estratègies i 31 
propostes d’actuació. Dins de l’apartat de programació es preveu un cost d’execució del 
PMUS de 210,2 milions d’euros. En la descripció dels escenaris es preveu un horitzó del pla 
fins a l’any 2030. 

Subobjectiu 3.2: Compleix l’ajuntament el que s’estableix en la 
normativa d’aplicació? 

Llei 2/2011, d’Economia Sostenible. Contingut dels PMUS 

L’article 101.4 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, estableix: “El 
contingut dels plans de mobilitat sostenible ha d’incloure, com a mínim, el diagnòstic de la 
situació, els objectius a aconseguir, les mesures a adoptar, els mecanismes de finançament 
oportuns i els procediments per al seu seguiment, avaluació i revisió i una anàlisi dels costos 
i beneficis econòmics, socials i ambientals. El que s’exposa és igualment exigible al 
contingut d’aquests plans quant a la seguretat viària.” L’apartat 5 d’aquest article assenyala 
que, en l’elaboració i revisió dels plans de mobilitat sostenible, es garantirà la participació 
pública segons el que es preveu en la Llei 27/2006, que regula els drets d’accés a la 
informació. 

Llei de Mobilitat. Aprovació del PMUS i inclusió d’indicadors per al seu control i 
actualització 

Els apartats un, dos i quatre de l’article 10 de la Llei de Mobilitat estableixen el contingut 
dels plans municipals, en particular dels objectius i indicadors, així com l’obligació de la 
seua formulació als “municipis de més de 20.000 habitants o aquells que tinguen una 
capacitat residencial equivalent”. 

Els tres PMUS contenen indicadors i la font de dades per a obtindre’ls. No obstant això, no 
és possible consultar algunes fonts de manera periòdica, com amb les enquestes de 
mobilitat. No s’ha realitzat cap informe de seguiment dels indicadors. Hem sol·licitat als 
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ajuntaments la informació dels indicadors i, en el cas que no en disposen, si és possible 
obtindre’ls a través d’altres fonts o d’altres informes.  

El PMUS d’Alacant es va elaborar en col·laboració amb una consultora privada i es va 
aprovar el 16 de desembre de 2013 per la Junta de Govern Local i està publicat en el web 
de l’Ajuntament.33 El PMUS inclou 54 indicadors per a analitzar l’evolució i l’èxit de les 
mesures a dur a terme, dividits en quatre àrees: vianant, ciclista, transport públic i transport 
privat. L’Ajuntament ens ha proporcionat informació de 13 indicadors (24,1%), si bé de 
quatre només hi ha informació d’un any, de manera que no permet conéixer-ne l’evolució.  

El PMUS de Castelló de la Plana va ser aprovat el 4 de febrer de 2011 per la Junta de 
Govern per a una vigència entre 2007 i 2015. L’actualització del PMUS, que forma part del 
Pla General, va ser elaborada en col·laboració amb una consultora privada i té prevista una 
vigència del període 2016-2024. El 22 de maig de 2018 es va realitzar l’informe previ per 
part de l’SMU tal com estableix la Llei 6/2011. El PMUS està publicat en la pàgina web 
dedicada a l’exposició al públic del Pla General,34 i està pendent d’aprovació conjunta. El 
PMUS estableix 48 indicadors, de 7 dels quals l’Ajuntament ens ha facilitat dades (14,6%). 

El PMUS de València va ser elaborat en col·laboració amb una consultora privada i aprovat 
al desembre de 2013 pel Ple i està publicat en el web de l’Ajuntament.35 El PMUS estableix 
51 indicadors, 42 dels quals compten amb almenys una dada. L’Ajuntament ens ha 
proporcionat informació de 19, i la dels altres 23 l’hem obtinguda de l’anuari estadístic que 
es publica en la seua pàgina web.36 

En el quadre següent desglossem la informació de què disposen els ajuntaments per a 
determinar els indicadors inclosos en els PMUS: 

Quadre 12. Informació disponible per a determinar els indicadors del PMUS  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes o publicades pels ajuntaments. 

En el quadre anterior es mostra el nombre total d’indicadors establits en els PMUS; els 
indicadors per als quals es disposa de més d’una dada, i per tant és possible analitzar 

                                                      
33 <https://www.alicante.es/es/documentos/plan-movilidad-urbana-sostenible-alicante-pmus>. 
34 <http://www.plageneralcastello.es/>. 
35 <https://www.valencia.es/cas/movilidad/inicio/-/content/inicio-3?uid= 
13e8ac560711b1adc1257c5b0041648a>. 
36 <https://www.valencia.es/cas/estadistica/inicio>. 

Ajuntament Totals 
Amb 

dades % 
Amb una 

dada % 
Sense 
dades % 

Alacant 54 9 16,7% 4 7,4% 41 75,9% 

Castelló de la Plana  48 7 14,6% 0 0% 41 85,4% 

València 51 34 66,7% 8 15,7% 9 17,6% 

Total 153 50 32,7% 12 7,8% 91 59,5% 
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l’evolució d’aquest indicador; els indicadors per als quals només es disposa d’una dada, i 
per tant només és possible una anàlisi estàtica en el temps però no la seua evolució, i els 
indicadors dels quals no es disposa de dades. 

Hem analitzat els indicadors dels PMUS per àrees (vianant, bicicleta, transport públic, 
transport privat, logística, seguretat viària i propostes horitzontals) i hem comprovat que 
els tres PMUS contenen indicadors relacionats amb els aspectes de la mobilitat considerats 
en el Paquet de Mobilitat. Es mostra en el gràfic següent: 

Gràfic 1. Indicadors amb informació i sense informació per àrees temàtiques 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments. 

Analitzant la informació dels indicadors per àrees podem extraure els comentaris següents: 

• Vianant: Els PMUS d’Alacant i València inclouen onze indicadors i el de Castelló de la 
Plana, quatre. Aquests indicadors tracten aspectes relacionats amb la superfície per als 
vianants, distribució modal, camí escolar segur o temps de duració dels semàfors. El 
departament de mobilitat d’Alacant té dades de tres indicadors i una dada de dos 
indicadors, el departament de mobilitat de Castelló de la Plana no té dades, i el de 
València té dades de tres indicadors, una dada de tres indicadors i dues dades es 
publiquen en l’anuari. 

• Bicicleta: Els PMUS d’Alacant i València inclouen huit indicadors i el de Castelló de la 
Plana, tres. Aquests indicadors tracten aspectes relacionats amb els quilòmetres 
adaptats per a la circulació de bicicletes, distribució modal o accidents amb bicicletes 
implicades. El departament de mobilitat d’Alacant té dades de tres indicadors i una 
dada de dos indicadors, el departament de mobilitat de Castelló de la Plana té dades 
d’un indicador, i el de València té dades de quatre indicadors, una dada de dos 
indicadors i dades de dos indicadors es publiquen en l’anuari. 
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• Transport públic: Els PMUS d’Alacant i València inclouen vint i díhuit indicadors 
respectivament, i el de Castelló de la Plana, quatre. Aquests indicadors tracten aspectes 
relacionats amb la flota d’autobusos, metro o tramvia, distribució modal o accidents 
amb transport públic implicat. El departament de mobilitat d’Alacant té dades d’un 
indicador, el departament de mobilitat de Castelló no té dades i el de València té dades 
de nou indicadors, una dada de dos indicadors i dades d’un indicador que es publica 
en l’anuari. 

• Transport privat: Els PMUS de Castelló de la Plana i València inclouen onze indicadors 
i el d’Alacant, dotze. Aquests indicadors tracten aspectes relacionats amb la xarxa viària, 
distribució modal i l’estacionament. El departament de mobilitat d’Alacant té dades de 
dos indicadors, el departament de mobilitat de Castelló de la Plana no té dades i el de 
València té dades de dos indicadors, una dada d’un indicador i dades de huit indicadors 
es publiquen en l’anuari. 

• Logística: els tres PMUS contenen un únic indicador, relacionat amb el nombre de 
places de càrrega i descàrrega, però el departament de mobilitat de València és l’únic 
que posseeix dades sobre l’indicador.  

• Seguretat viària: Els PMUS d’Alacant i València inclouen dos indicadors i el de Castelló 
de la Plana, onze. Aquests indicadors tracten aspectes relatius a la quantitat d’accidents 
de diferent tipologia i amb diferents conseqüències (amb ferits i morts i sense). La 
informació la registra la policia local, però els serveis de mobilitat no recullen aquesta 
informació per a analitzar-la. L’Ajuntament de València publica informació dels dos 
indicadors en l’anuari.  

• Propostes horitzontals: El PMUS de Castelló de la Plana inclou catorze indicadors de 
diferents aspectes com la distribució modal i aspectes energètics i ambientals. El 
departament de mobilitat disposa de dades de sis indicadors. 

Llei de Mobilitat. Publicitat del PMUS i el seu seguiment 

L’apartat set de l’article 10 de la Llei de Mobilitat estableix que els plans municipals de 
mobilitat hauran de ser publicats, que haurà de realitzar-se el seguiment dels seus 
indicadors i, si és el cas, reformular els objectius inicials. L’apartat nou d’aquest article 
assenyala que anualment s’haurà d’elaborar i publicar un informe del grau d’avanç de les 
actuacions previstes i sobre la programació per a l’exercici següent. Cap dels tres 
ajuntaments ha realitzat aquests informes. 

Els ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana i València han publicat els PMUS en els seus 
portals web respectius, però en el cas de l’Ajuntament de Castelló de la Plana aquest pla 
s’ha publicat dins del Pla General, no com un document independent.  

El PMUS de Castelló de la Plana especifica amb un cert grau de detall els procediments per 
a fer-ne el seguiment, avaluació i revisió, si bé no assigna la responsabilitat de fer-ho a cap 
departament ni els recursos que s’hi han de destinar. 
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Els PMUS de València i d’Alacant inclouen procediments per al seu seguiment, avaluació i 
revisió per mitjà de la creació d’un equip de treball, en l’Ajuntament de València, o per mitjà 
de la continuació del mateix equip de treball, en l’Ajuntament d’Alacant, amb la missió 
primordial del control i avaluació dels indicadors i d’elaboració d’informes periòdics. 

El detall del grau d’execució de les propostes dels PMUS es presenta en el subobjectiu 3.4, 
que analitza les actuacions realitzades en matèria de mobilitat i si estan incloses o no en el 
PMUS. 

Respecte de l’avaluació i revisió dels plans de mobilitat, hem investigat la informació 
publicada en internet sobre el seguiment d’execució de PMUS en ciutats d’Espanya, en el 
període d’anàlisi (2015-2019), i únicament hem trobat un informe succint del PMUS de 
l’Ajuntament de Terol. 

Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció contra la Contaminació Acústica de la 
Comunitat Valenciana 

L’article 22 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció contra la Contaminació 
Acústica de la Comunitat Valenciana, estableix que “els municipis hauran d’adoptar un pla 
acústic municipal que continga les mesures oportunes per a disminuir el nivell sonor 
exterior fins a situar-lo per davall dels límits de l’annex II per a aquelles zones […] en aquelles 
altres confrontants amb vies de comunicació, que superen en més de 10 dB(A) els nivells 
fixats en l’esmentat annex avaluats pel procediment que reglamentàriament s’hi 
determine”. 

El PMUS d’Alacant inclou una anàlisi de la contaminació acústica de la ciutat d’Alacant que 
extrau les conclusions que apareixen en el Pla Acústic Municipal de 2007 i de l’actualització 
de dades del mapa estratègic de soroll realitzat en 2012. Els objectius del mapa acústic i els 
objectius del PMUS són similars i les accions proposades en el PMUS serveixen per a 
actualitzar les propostes del Pla Acústic i facilitar-ne la implantació. Tal com s’informa en el 
web37 de l’Ajuntament, des de 2015 es disposa de 15 punts de mesura de soroll que 
constitueixen una xarxa automàtica de control de soroll.  

Castelló de la Plana compta amb el Pla d’Acció contra el Soroll de l’aglomeració de 
Castelló de la Plana amb data de redacció en 2014 i actualització al març de 2016 (aprovat 
per la Junta de Govern en 2017). En aquest document es troben les línies estratègiques per 
a millorar la qualitat acústica de Castelló de la Plana. En 2012 es va realitzar un mapa 
estratègic de soroll (en compliment de la Llei 37/2003, del Soroll) i en 2018 es van actualitzar 
les zones que prèviament s’havien declarat com a acústicament saturades (ZAS) de Lagasta 
i de Tasques. Així mateix, el 27 de setembre de 2018 es van aprovar pel Ple de l’Ajuntament 
els plans acústics de la plaça de la Muralla Liberal i plaça de Tetuan. El PMUS actualitzat de 
2016 inclou determinats aspectes i propostes relacionades amb la contaminació acústica. 

A València s’ha elaborat el tercer Mapa Estratègic de Soroll del terme municipal de València 
(MER 2017), aprovat per la Junta de Govern Local el 29 de juny de 2018. Després de 

                                                      
37 <https://www.alicante.es/es/contenidos/red-control-del-ruido-centro-tradicional-y-casco-
antiguo>. 

https://www.alicante.es/es/contenidos/red-control-del-ruido-centro-tradicional-y-casco-antiguo
https://www.alicante.es/es/contenidos/red-control-del-ruido-centro-tradicional-y-casco-antiguo
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l’aprovació del MER 2017, i a partir de l’anàlisi dels seus resultats, s’han actualitzat els plans 
d’acció, orientats principalment a la reducció del soroll del trànsit rodat com a principal font 
contaminant de la ciutat. Quant a les actuacions relatives a les diferents ZAS declarades a 
la ciutat, s’ha prosseguit tant amb el seguiment continuat dels nivells acústics i l’estudi de 
l’eficàcia de les mesures adoptades com amb gestions pendents en els procediments de 
tramitació. Des del punt de vista informatiu, s’ha actualitzat el web municipal sobre qualitat 
acústica i de l’aire, on es recullen totes les actuacions realitzades per l’Ajuntament de 
València en relació amb la contaminació acústica, entre les quals es poden esmentar el 
contingut del Mapa Estratègic de Soroll i plans d’acció. Així mateix, en el Geoportal, en el 
Portal de Transparència i en Dades Obertes de l’Ajuntament de València, es publiquen 
mensualment informes de dades diàries de les estacions de nivells sonors ambientals 
corresponents al mes anterior. El PMUS inclou de manera transversal determinades 
propostes relacionades amb la contaminació acústica. 

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire 

L’article 6 d’aquest Reial Decret 102/2011 estableix que “[…] les entitats locals […] realitzaran 
l’avaluació de la qualitat de l’aire per al diòxid de sofre, el diòxid de nitrogen i els òxids de 
nitrogen, les partícules, el plom, el benzé i el monòxid de carboni, l’arsènic, el cadmi, el 
níquel i el benzo(a)piré en totes les zones i aglomeracions del seu territori, i d’acord amb 
els principis de l’annex III”. 

El PMUS d’Alacant inclou una anàlisi de la contaminació ambiental. Respecte a l’anàlisi de 
la contaminació ambiental detectada en 2013 s’aprecien uns nivells de contaminació 
baixos, però la majoria dels components deriven del transport, que s’incrementa, tant des 
del punt de vista relatiu com en valors absoluts, per la qual cosa les propostes del PMUS 
van encaminades a disminuir el consum de combustibles i l’emissió a l’atmosfera. Els 
programes establits per a la reducció de la contaminació consisteixen en el foment de 
vehicles elèctrics (a pesar de no ser concloents els resultats en reducció global de la 
contaminació), així com recomanacions perquè el futur PGOU incloga mesures d’obligat 
compliment en noves construccions per a l’execució de places d’estacionament soterrades 
i per a adaptar les places ja existents per al vehicle elèctric. No obstant això, és la Generalitat 
la que realitza la gestió i control de les tres estacions, que controlen els paràmetres 
contaminants de l’aire de la ciutat, situades al Pla, Florida Babel i Rabassa.  

Castelló de la Plana compta amb un estudi preliminar per a avaluar l’abast de l’impacte 
del polígon industrial El Serrallo. Els resultats són l’etapa prèvia d’un estudi a realitzar amb 
major profunditat. El PMUS actualitzat de 2016 inclou determinats aspectes i propostes 
relacionades amb la contaminació acústica i amb la contaminació atmosfèrica. 

A València des de 1994 l’Ajuntament realitza el seguiment i control diari dels nivells de 
concentració dels diferents contaminants establits en la normativa sobre qualitat de l’aire, 
per a això compta amb les dades registrades per les estacions automàtiques de la Xarxa de 
Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica de la ciutat. El 30 de juny de 2017 la Junta de 
Govern Local va aprovar el Protocol de mesures a adoptar davant episodis d’alta 
contaminació per diòxid de nitrogen o PM10, amb l’objectiu de disposar de línies 
immediates d’actuació davant qualsevol episodi puntual de contaminació que poguera 
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produir-se a la ciutat. En aquest protocol es defineixen nivells d’actuació, tipus d’episodi i 
mesures a adoptar en funció de determinades concentracions de contaminants, entre les 
quals figuren les adoptades pel Servei de Mobilitat Sostenible, que poden arribar a una 
restricció total del trànsit. Des del punt de vista informatiu, es troba a la disposició de la 
ciutadania la informació, en la web municipal sobre qualitat acústica i de l’aire. El PMUS 
inclou de manera transversal determinades propostes relacionades amb la contaminació 
atmosfèrica. 

Subobjectiu 3.3: Té l’ajuntament una estructura adequada per a la gestió 
de la MUS? De quina forma preveuen els ajuntaments en els seus 
pressupostos la gestió de la MUS i s’assigna crèdit, de manera directa o 
de manera indirecta? Quin pressupost dedica a la mobilitat i quin grau 
d’execució té? 

Estructura per a la gestió de la mobilitat i comunicació amb la Conselleria sobre aspectes 
de mobilitat i el seu finançament 

A Alacant la gestió de la mobilitat es realitza des del Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat 
i Accessibilitat de la Regidoria de Mobilitat i Trànsit, composta per quatre departaments, 
un dels quals jurídic i tres tècnics (Trànsit, Transports, i Mobilitat Sostenible i Accessibilitat). 
La Regidoria gestiona diàriament els contractes de serveis de semaforització, senyalització 
i transport públic sense que hi haja recursos de personal tècnic per a més funcions. El PMUS 
va ser redactat des del Departament de Trànsit i no es realitzen informes de seguiment o 
d’actualització. Dins de la Regidoria de Mobilitat i Trànsit existeix pressupost anual per als 
contractes de serveis de semaforització, senyalització (vertical i horitzontal) i transport 
públic, però no existeix pressupost per a mesures concretes incloses en el PMUS, ja que les 
obres es realitzen des de la Regidoria d’Urbanisme i Infraestructures. No hem obtingut 
informació per a realitzar un seguiment del crèdit assignat i executat durant el període 
2015-2019 en matèria de mobilitat urbana. No s’han formalitzat mecanismes de 
comunicació amb altres serveis com el d’Urbanisme sobre aspectes de gestió de la 
mobilitat. 

A Castelló de la Plana, dins de l’Àrea de Govern d’Ordenació del Territori de l’Ajuntament 
es troba la Secció de Mobilitat Urbana, que consta de quatre negociats (administratiu de 
mobilitat urbana, tècnic de mobilitat, de transport públic i bicicleta i de trànsit). D’acord 
amb l’RLT, la Secció disposa d’11 llocs de treball assignats. No hem obtingut informació per 
a realitzar un seguiment del crèdit assignat i executat durant el període 2015-2019 en 
matèria de mobilitat urbana. No obstant això, des de l’Ajuntament ens han facilitat la 
despesa en transport públic durant el període 2015-2019, que ha sigut de 4,0, 4,4, 5,1, 5,7 
i 6,6 milions d’euros respectivament. No s’han formalitzat mecanismes de comunicació amb 
altres serveis com el d’Urbanisme sobre aspectes de gestió de la mobilitat. 

L’Ajuntament de València disposa d’una àrea de mobilitat sostenible i espai públic, que es 
divideix en les regidories d’Espai Públic i de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de 
Transport Públic. El servei de mobilitat compta amb una plantilla de 46 treballadors. S’ha 
establit un procediment pel qual en realitzar obres que afecten el trànsit es requereix un 
informe previ de l’àrea de mobilitat per a avaluar els aspectes de mobilitat. Hem obtingut 
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informació sobre l’execució pressupostària de l’àrea de mobilitat l’evolució d’obligacions 
reconegudes de la qual ha sigut per al període 2016-2019 de 61,7, 64,4, 68,1 i 78,5 milions 
d’euros respectivament, amb un grau d’execució respecte dels crèdits definitius del 78,7%, 
77,5%, 74,9% i 81,4%. 

Subobjectiu 3.4: Les actuacions planificades són concretes i hi ha 
terminis? Es realitza seguiment i es compleixen els objectius? Les 
actuacions que realitzen els ajuntaments estan reflectides en el PMUS? 

Actuacions concretes i amb terminis 

El percentatge de propostes d’actuació realitzades per un ajuntament s’ha de considerar 
en funció del període de vigència establit per al PMUS. En aquest sentit: 

• Els PMUS d’Alacant i de València no han establit un període de vigència explícitament, 
si bé els objectius i estratègies es basen en escenaris d’un període de duració des de 
2013 fins a 2030, associat a la duració del PGOU. El termini d’execució de les propostes 
d’actuació s’estableix en curt termini, horitzó intermedi i horitzó del pla. 

• El PMUS de Castelló de la Plana estableix un període de vigència de 2016 a 2024. El 
termini d’execució de les propostes s’estableix en dues fases d’igual duració (curt 
termini i llarg termini). 

Les propostes d’actuacions reflectides són concretes en la majoria, no obstant això, els 
objectius dels PMUS no s’han quantificat (vegeu subobjectiu 3.1), per la qual cosa no és 
possible comprovar el grau d’assoliment d’aquests objectius.  

Cap dels tres ajuntaments ha realitzat seguiment del grau d’execució dels objectius establits 
en el PMUS. No obstant això, els hem sol·licitat i ens han informat del seu grau de 
compliment, que reflectim en el quadre següent, les columnes del qual representen les 
propostes d’actuació realitzades (“Sí”), les propostes realitzades en una part significativa 
(“Parcial”) i les propostes sense realitzar (“No”):  

Quadre 13. Execució de les propostes d’actuació dels PMUS 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments. 

La classificació per grups de propostes i grau d’execució de les actuacions previstes en els 
PMUS es mostra en els quadres següents:  

Ajuntament Totals Sí % Parcial % No % 

Alacant 40 18 45,0% 6 15,0% 16 40,0%% 

Castelló de la Plana  74 35 47,3% 6 8,1% 33 44,6%% 

València 78 25 32,1% 28 35,9% 25 32,1%% 

Totals 192 78 40,6% 40 20,8% 74 38,5%% 
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Quadre 14. Execució de les propostes d’actuació d’intervenció per als vianants 

Ciutat Totals Sí % Parcial % No %  

Alacant 5 2 40,0% 1 20,0% 2 40,0% 

Castelló de la Plana  3 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 

València 24 4 16,6% 10 41,7% 10 41,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments. 

Quadre 15. Execució de les propostes d’actuació de foment de la bicicleta 

Ciutat Totals Sí % Parcial % No % 

Alacant 11 6 54,5% 2 18,2% 3 27,3% 

Castelló de la Plana  6 5 83,3% 1 16,7% 0 0,0% 

València 13 3 23,1% 6 46,1% 4 30,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments.  

Quadre 16. Execució de les propostes d’actuació de foment del transport públic 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments. 

Quadre 17. Execució de les propostes d’actuació relatives a la logística 

 

 

 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments. 
  

Ciutat Totals Sí % Parcial % No % 

Alacant 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Castelló de la Plana  7 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 

València 16 7 43,8% 3 18,8% 6 37,5% 

Ciutat Totals Sí % Parcial % No % 

Alacant 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Castelló de la Plana  12 3 25,0% 3 25,0% 6 50,0% 

València 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 
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Quadre 18. Execució de les propostes d’actuació de regulació de trànsit privat 

Ciutat Totals Sí % Parcial % No % 

Alacant 6 5 83,3% 0 0,0% 1 16,7% 

Castelló de la Plana  18 4 22,2% 0 0,0% 14 77,8% 

València 8 4 50,0% 3 37,5% 1 12,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments. 

Quadre 19. Execució de les propostes d’actuació de seguretat viària 

Ciutat Totals Sí % Parcial % No % 

Alacant 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Castelló de la Plana  19 15 79,0% 0 0,0% 4 21,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments. 

Quadre 20. Execució de les propostes d’actuació de caràcter horitzontal 

Ciutat Totals Sí % Parcial % No % 

Alacant 6 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 

Castelló de la Plana  9 2 22,2% 0 0,0% 7 77,8% 

València 15 6 40,0% 5 33,3% 4 26,7% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes dels ajuntaments. 

Subobjectiu 3.5: S’han avaluat les externalitats negatives de la mobilitat 
a fi d’establir o no tributs o altres accions? 

Els PMUS d’Alacant i Castelló de la Plana inclouen aspectes negatius de la mobilitat, com la 
contaminació acústica i mediambiental i l’accidentalitat, però sense considerar la valoració 
de les externalitats negatives. Aquests ajuntaments no han analitzat establir tributs ni altres 
accions per a internalitzar els efectes negatius de la mobilitat.  

El PMUS de València inclou una anàlisi i valoració d’externalitats relatives a aspectes 
ambientals i energètics de la mobilitat, si bé no s’han analitzat ni valorat altres externalitats 
ni s’han establit instruments per a internalitzar-ne els costos. 

Subobjectiu 3.6: Obtenció de finançament europeu? 

Finançament europeu tramitat per l’IVACE 

A l’Ajuntament d’Alacant. No s’ha concedit cap subvenció finançada amb fons europeus 
en el període 2015-2019, dedicades a projectes de mobilitat sostenible. Sí que ha concedit 
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una ajuda amb fons europeus a una entitat de naturalesa jurídica privada per import de 
38.340 euros per a una inversió de 110.639 euros. 

A l’Ajuntament de Castelló de la Plana. No s’ha concedit cap subvenció finançada amb 
fons europeus en el període 2015-2019, dedicades a projectes de mobilitat sostenible. Sí 
que ha concedit ajudes amb fons europeus a projectes d’entitats de naturalesa jurídica 
privada del municipi de Castelló de la Plana per un total de 15.054 euros després d’una 
inversió de 270.135 euros. 

A l’Ajuntament de València, l’IVACE ha concedit les següents subvencions finançades amb 
fons europeus (FEDER) en el període 2015-2019, dedicades a projectes de mobilitat 
sostenible: 

Quadre 21. Subvencions de l’IVACE a l’Ajuntament de València per a projectes de 
mobilitat  

Exercici 
Nombre 

projectes Descripció actuació Inversió 
Subvenció 
concedida 

2016 1 Adquisició vehicles elèctrics o propulsats 
combustibles alternatius 13.636 3.600 

2019 3 Promoció del transport urbà amb bicicleta 795.890 384.290 

Totals 4  809.526 387.890 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’IVACE. 

Addicionalment l’IVACE ha concedit subvencions amb fons europeus a projectes d’altres 
entitats del municipi de València, en el període 2015-2019, per un total d’1.642.314 euros 
després d’una inversió de 9.541.137 euros. D’aquest import, l’entitat que més fons ha 
obtingut és l’EMT, amb 973.781 euros després d’una inversió de 6.778.770 euros.  

Finançament europeu tramitat per Presidència 

Per mitjà de la Resolució de Presidència de la Generalitat de 20 de novembre de 2017, es 
van convocar ajudes per a projectes locals de municipis en matèria de mobilitat urbana 
sostenible. La convocatòria comptava amb un crèdit de 7,3 milions d’euros de finançament 
FEDER. Únicament l’Ajuntament de València, dels tres analitzats, va sol·licitar finançament 
per a projectes de carril bici i d’autobús en el període 2015-2019. Finalment, en la data de 
la realització d’aquest treball, Presidència ha concedit 512.913 euros a l’Ajuntament de 
València després d’una inversió d’1.171.006 euros. Com s’assenyala en el subobjectiu 2.4, 
la DGFE va decidir retirar el finançament amb fons europeus a Presidència, de manera que 
els projectes seran finançats amb fons autonòmics. 
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OBJECTIU 4: ELS PMUS PREVEUEN LA POSSIBILITAT D’ACTUALITZACIÓ 
DAVANT CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA DEMANDA DE TRANSPORT? 

Subobjectiu 4.1: Els PMUS estan preparats per a ser actualitzats en cas de 
possibles canvis significatius en la demanda de transports o de canvis 
d’estratègia? Els PMUS preveuen els efectes en la mobilitat de la COVID? 

Mecanismes per a actualitzar el PMUS 

La Guía de desarrollo e implementación de PMUS estableix la revisió del progrés dels 
objectius i l’actualització del pla. Com s’ha comentat en el subobjectiu 3.1, cap dels PMUS 
preveu un procediment assignant responsabilitats per a la seua actualització. No obstant 
això, cal assenyalar que l’elaboració d’un PMUS com a element estratègic de la mobilitat 
suposa un important esforç els resultats del qual es poden observar a llarg termini, i les 
actuacions del qual poden requerir anys per a la completa execució, per la qual cosa és 
necessari establir períodes de vigència a partir dels quals avaluar els efectes de les mesures 
adoptades.  

Modificacions del PMUS des de la seua aprovació 

L’Ajuntament d’Alacant té previst redactar en els pròxims anys un nou PMUS que s’adapte 
a la situació actual de la ciutat d’Alacant, que incremente l’espai per a vianants, bicicletes, 
vehicles de mobilitat personal i transport públic, i que definisca com es guanya aquest espai 
a costa del vehicle privat. 

En el cas de Castelló de la Plana, com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha aprovat el 17 de 
desembre de 2021 una actualització del PMUS per al període 2016-2024. 

A l’Ajuntament de València s’han identificat dues actuacions, el Pla de Mesures de la 
Qualitat de l’Aire de l’Aglomeració de l’Horta i l’Acord Marc post-COVID que contenen 
mesures relatives a la mobilitat no incloses en el PMUS, si bé alineades amb els mateixos 
objectius. També s’ha realitzat ampliacions del PMUS per mitjà de l’aprovació de plans 
complementaris com el pla director de seguretat viària (aprovat pel Ple en 2018), 
ordenances de mobilitat, d’aparcaments i un nou reglament de l’EMT (aprovats pel Ple 
durant 2019). No obstant això, des de l’àrea de Mobilitat s’assenyala que prèviament a 
l’elaboració d’un nou PMUS s’ha d’aprovar el PMoMe de València perquè el PMUS siga 
coherent amb aquest. 

OBJECTIU 5: S’HA AVANÇAT EN TERMES D’INTERMODALITAT? 

Subobjectiu 5.1: Les actuacions realitzades han afavorit el 
desenvolupament de la intermodalitat del transport públic en les àrees 
urbanes i metropolitanes? 

Per a contestar a aquest objectiu hem començat analitzant la informació disponible sobre 
intermodalitat en les pàgines web de l’OMM, de la CPTOPM i dels ajuntaments de la mostra, 
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i també en els PMUS analitzats. En aquest procés ens hem trobat amb les limitacions 
següents: 

• Inexistència d’un marc normatiu que incloga la recollida de dades per part dels 
diferents operadors de mobilitat perquè des de la Generalitat es puga concentrar 
aquesta informació i analitzar l’evolució de la mobilitat en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana. 

• Falta d’informació fiable i comparable en els ajuntaments de la mostra. 

A fi de solucionar aquestes limitacions, hem remés uns qüestionaris a l’SMU i als tres 
ajuntaments de la mostra sol·licitant informació sobre la matèria. Sobre la base de les 
respostes obtingudes, hem elaborat els quadres que adjuntem en l’apèndix 4 d’aquest 
informe, que mostren alguns indicadors relacionats amb el concepte d’intermodalitat. 
A continuació, comentem els aspectes més significatius que es poden extraure de les dades 
que figuren en aquests quadres. 

Alacant i la seua àrea metropolitana  

L’àrea metropolitana (AM) d’Alacant comprén els municipis d’Alacant, Sant Vicent del 
Raspeig, el Campello, Mutxamel i Sant Joan d’Alacant. Durant el període 2015-2019 
s’observa la següent evolució de les dades: 

• Població (quadre 22). A Alacant s’observa una tendència que és comuna a la d’altres 
àrees metropolitanes d’Espanya (segons indica l’OMM en el seu informe de 2018), que 
és un increment superior en l’AM (4,1%) respecte al mateix municipi (1,9%), tant en 
nombre d’habitants com en densitat de població. La densitat de població és una dada 
significativa per a l’eficiència que es pot aconseguir en el transport públic. 

• Vianant (quadre 23). Els quilòmetres de carrers per als vianants han augmentat un 
10,9%, i l’àrea dedicada als vianants (zones de trànsit limitat), un 33,3%. 

• Bicicleta (quadre 24). Alacant no té servei públic de bicicletes, no obstant això, sí que 
ha augmentat significativament el nombre de suports per a aparcament de bicicletes, 
la qual cosa possibilita el seu ús pels particulars.  

• Autobús (quadre 25). A Alacant ha augmentat significativament el nombre 
d’interseccions de prioritat semafòrica (que donen prioritat al transport públic). No 
obstant això, s’observa una disminució de la velocitat mitjana de l’autobús (km/h), fet 
que a priori pot considerar-se com un inconvenient a l’hora que un ciutadà trie el 
transport públic davant del particular. Els autobusos de l’AM s’han reduït en nombre 
(de 56 a 47) i han augmentat el temps mitjà de pas en hora punta (de 30 a 84 minuts). 

• Tramvia (quadre 26). En l’AM un augment del nombre d’unitats de tramvia (de 20 a 43) 
i del seu temps mitjà de pas (de 15 a 24 minuts). 

• Aparcament (quadre 27). L’absència de places d’aparcament en el centre és un dels 
majors incentius per a deixar d’utilitzar el transport privat. En el cas del municipi 
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d’Alacant, ha augmentat el nombre de places regulades, principalment de zona taronja 
per a residents. S’observa un augment en els percentatges d’ocupació, per la qual cosa 
no s’ha aconseguit encara una disminució de la utilització del vehicle privat per a 
accedir a aquestes àrees. El nombre de places d’aparcament públic i el nombre de 
places d’aparcament de dissuasió s’ha mantingut estable en tot el període. 

• Transport privat (quadre 28). L’índex de motorització (nombre de vehicles per cada 
1.000 habitants) ha augmentat lleugerament a la ciutat i disminuït lleugerament en 
l’àrea metropolitana. 

• Seguretat viària (quadre 29). A la ciutat d’Alacant s’observen increments importants en 
la sinistralitat viària de vianants, bicicletes i cotxes. 

Castelló de la Plana i la seua àrea metropolitana 

L’àrea metropolitana de Castelló de la Plana comprén els municipis de l’Alcora, Almassora, 
Betxí, Benicàssim, Borriol, Borriana, Castelló de la Plana, Nules, Onda, Orpesa, Vila-real, la 
Vilavella, les Alqueries i Sant Joan de Moró. Durant el període 2015-2019 s’observa la 
següent evolució de les dades: 

• Població (quadre 30). S’han produït lleugers augments tant de població com de 
densitat, en aquest cas major a la ciutat (1,5%) que en la seua AM (1,2%). 

• Bicicleta (quadre 31). A la ciutat de Castelló de la Plana s’observen importants augments 
d’usuaris de bicicleta pública (67,9%), així com de les infraestructures de quilòmetres 
de carril bici (30,0%), aparcaments (25,8%) i punts de préstec (24,0%).  

• Autobús (quadre 32). El nombre d’autobusos del municipi augmenta (23,1%) així com 
les estacions accessibles per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), però, no obstant 
això, la taxa d’ocupació disminueix molt significativament (36,7%). En l’àrea 
metropolitana, la taxa d’ocupació és superior a la del municipi, però amb valors baixos, 
del 24,0%. Addicionalment, el temps mitjà de pas de l’autobús a la ciutat es redueix (de 
27,3 a 22,4 minuts), la qual cosa pot resultar més atractiva per al ciutadà. En l’àrea 
metropolitana, les freqüències de les diferents línies són molt dispars. S’incrementa el 
percentatge de parades amb informació de temps d’espera en temps real, que passa 
del 22% en 2015 al 30% en 2020, la qual cosa suposa un increment del 36,4%. 

• Aparcament (quadre 33). S’observa un increment de places de la zona verda (per a 
residents) i una disminució de la taxa d’ocupació, que reflecteix la menor utilització del 
vehicle privat per a accedir a aquestes àrees. En l’àrea metropolitana s’ha produït un 
augment del 86,2% de les places d’aparcament dissuasiu. 

• Transport privat (quadre 34). No hi ha dades de l’índex de motorització del municipi. 
En l’àrea metropolitana es constata un lleuger increment del 8,7%. 

• Medi ambient (quadre 35). Les estacions de mesurament de soroll han passat de cap 
en 2015 a quatre en 2020. Els plans sobre reducció de sorolls i els seus informes s’han 
duplicat en el període.  
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València i la seua àrea metropolitana 

L’àrea metropolitana de València comprén 71 municipis. Durant el període 2015-2019 
s’observa la següent evolució de les dades: 

• Població (quadre 36). Igual que a Alacant, a València s’observa un increment superior 
en l’AM (7,3%) respecte al mateix municipi (1,8%), tant en nombre d’habitants com en 
densitat de població. 

• Vianant (quadre 37). S’aprecia un increment del 9,5% en el nombre de passos de 
vianants entre 2015 i 2020.  

• Bicicleta (quadre 38). Augment significatiu del nombre de quilòmetres de carrils bici 
tant en el municipi (19,7%) com en l’àrea metropolitana (29,8%). El nombre de bicicletes 
públiques s’ha mantingut estable pel contracte de concessió. 

• Bicicleta (quadre 39). Al municipi de València es produeixen augments, d’entre el 13,7% 
i el 76,7%, de pas de bicicletes per punts concrets de la ciutat. S’ha augmentat un 43,4% 
el nombre de suports per a aparcar bicicletes. Segons ens indica el servei de mobilitat 
sostenible, la reducció del nombre d’usuaris de bicicleta pública es produeix de manera 
habitual en el temps en consolidar-se l’ús de la bici pels usuaris i realitzar-se un 
transvasament a la bicicleta privada pels avantatges generalment tècnics i de comoditat 
que aquestes ofereixen. 

• Autobús (quadre 40). S’observa un lleuger increment del nombre d’autobusos i un de 
molt significatiu d’autobusos híbrids. Al municipi de València, la taxa d’ocupació ha 
augmentat un 18,5%, si bé la velocitat mitjana dels autobusos i el temps mitjà de pas 
ha continuat igual. En l’àrea metropolitana la velocitat mitjana de l’autobús interurbà 
ha augmentat un 13,6% i s’ha arribat a una ocupació mitjana del 85,0% en el cas 
d’autobusos urbans i del 40% en autobusos metropolitans. Així mateix, el 100% 
d’autobusos públics del municipi de València disposa d’informació de posició en temps 
real des de 2015 i el percentatge de parades amb informació de temps d’espera en 
temps real ha passat del 23,0% en 2015 al 25,0% en 2020, la qual cosa suposa un 
increment del 13,0%. 

• Metro-tramvia (quadre 41). El nombre d’unitats de metro i tramvia s’ha reduït (de 124 
a 106); la velocitat mitjana del tramvia no ha canviat, però la del metro ha disminuït (de 
38 a 33 km/hora); els temps mitjans de pas han augmentat tant en el tramvia (de 10 a 
20 minuts) com en el metro (de 7 a 15 minuts). 

• Aparcament (quadre 42). Al municipi de València el nombre de places d’aparcament ha 
disminuït, la qual cosa és un senyal de l’aposta per buscar alternatives al vehicle privat. 
Així mateix, el nombre de places dedicades a PMR ha augmentat per a afavorir 
l’accessibilitat del transport públic. És significatiu també l’increment de places 
dissuasives, tant al municipi com a l’àrea metropolitana, que permeten als usuaris de 
vehicles privats aparcar el seu vehicle i afavorir la intermodalitat. 
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• Transport privat (quadre 43). L’índex de motorització al municipi de València a penes 
ha disminuït un 1,6%, i a l’àrea metropolitana un 3,6%. S’ha començat a implantar punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

• Medi ambient (quadre 44). Al municipi de València a penes ha tingut variació el nombre 
d’estacions de mesurament de qualitat de l’aire i de mesuradors de soroll. 

• Seguretat viària (quadre 45). Al municipi de València s’ha incrementat significativament 
el nombre de rutes escolars segures. Quant a la sinistralitat, i sobre la base de la 
informació rebuda de l’Ajuntament de València, no és possible determinar una 
tendència clara de la seua evolució.  

Altres aspectes importants  

Hi ha altres mesures importants, que no s’han analitzat per mitjà dels qüestionaris anteriors, 
que poden afavorir la MUS i la intermodalitat i que es plantegen, amb major o menor detall, 
entre les actuacions previstes pels esborranys de PmoMe i en els PMUS. Sobre aquestes 
realitzem una recomanació específica en l’Informe. 

 

 



  
 
 

 
 

 

 
 
 

APÈNDIX 4 
Indicadors de mobilitat 
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1. ALACANT I LA SEUA ÀREA METROPOLITANA 

Quadre 22. Indicadors demogràfics  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

Quadre 23. Indicadors de vianant del municipi d’Alacant 

 Alacant  

Indicador  2015  2020 Var. % 

Nre. km carrers per als vianants 5,5 6,1 10,9% 

km2 zones trànsit limitat 0,15 0,2 33,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament. 

Quadre 24. Indicadors de bicicleta del municipi d’Alacant 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament. 

  

Indicador 

Alacant  AM Alacant  

2015 2019 Var. % 2015 2019 Var. % 

Nre. habitants 328.648 334.887 1,9% 452.481 470.888 4,1% 

Densitat de població 1.633 1.664 1,9% 1.277 1.329  4,1% 

Indicador 

 Alacant  

  2015  2020 Var. % 

km carril bici      
Ciclocarrer 1,5 0,6 -60,0% 

 Pista bici 0 1,2 - 

 Carril bici 0 0,3 - 

km viaris compartits  26 27 3,8% 

Nre. suports  283 799 182,3% 
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Quadre 25. Indicadors de transport públic (autobús)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

Quadre 26. Indicadors de transport públic (tramvia) 

 AM Alacant  

Indicador 2015 2019 Var. % 

Nre. unitats  20 43 115,0% 

Velocitat mitjana (km/h) 25 26 4,0% 

Temps mitjà de pas (min.) 15 24 60,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de la CPTOPM. 

Quadre 27. Indicadors d’aparcament del municipi  

  Alacant  

Indicador   2015  2020 Var. % 

Nre. places aparcament públic    

 Zona blava 1.410 1.456  3,2% 

 Zona taronja 298 559 87,6% 

 Total 1.708 2.015 18,0% 

% ocupació de places  89,7% 93,5% 4,2% 

Nre. places PMR  47 46 -2,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament. 

  

 Alacant  AM Alacant  

Indicador 2015  2018 Var. %  2015  2019 Var. % 

Nre. autobusos 87 92 5,8% 56 47  -16,1% 

Nre. interseccions prioritat 
semafòrica 4 13 225,0% 0 0 0,0% 

Velocitat mitjana autobús (km/h) 13 12 -7,7% 16 15 -6,3% 

Autobusos per a PMR 85 92 8,2% 0 0 0,0% 

Taxa ocupació autobús 4,0% 4,0% 0,0% 0 0 0,0% 

Temps mitjà de pas (min.) 0 0 0,0% 30 84  180,0% 
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Quadre 28. Indicadors de transport privat  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

Quadre 29. Indicadors de seguretat  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament. 

2. CASTELLÓ DE LA PLANA I LA SEUA ÀREA METROPOLITANA 

Quadre 30. Indicadors demogràfics del municipi i de l’AM de Castelló de la Plana 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

  

 Alacant  AM Alacant  

Indicador  2015 2019 Var. %  2015 2019 Var. % 

Flota de cotxes 149.997 149.997 0,0% 209.445 216.992 3,6% 

Índex de motorització 456,4 452,4 0,9% 462,9 460,8 -0,5% 

 Alacant  

Indicador  2015  2020 Var. % 

Nre. rutes escolars segures  1 2 100,0% 

Accidents amb vianants i amb víctimes  17 128 652,9% 

Accidents amb bicicletes amb víctimes 4 36 800,0% 

Accidents amb cotxes i amb víctimes 136 295 116,9% 

 Castelló de la Plana   AM Castelló  

Indicador 2015  2020 Var. % 2015 2020 Var. % 

Nre. habitants 171.669 174.264 1,5% 380.778 385.523 1,2% 

Densitat de població 1.578 1.602 1,5% 552 559 1,2% 
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Quadre 31. Indicadors de bicicleta del municipi de Castelló de la Plana 

Font: 

Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament. 

Quadre 32. Indicadors de transport públic del municipi i de l’AM de Castelló de la Plana 

 Castelló de la Plana   AM Castelló 

Indicador 2015  2020 Var. % 2017 

Nre. autobusos 32 41 23,1% 47 

Nre. autobusos baix índex contaminació     

GNC 9 13 44,4% 0 

Gasoil EEV5 23 17 -26,1% 0 

EVI 0 11 - 0 

Nre. interseccions prioritat semafòrica 46 47 2,17% 0 

Velocitat mitjana autobús (km/h) 0 16 - 22 

Temps mitjà de pas (min.) 27,3 22,4 -17,9% 50 

Estacions accessibles per a PMR 1 20 1900% 0 

Taxa ocupació autobús 12,0% 7,6% -36,7% 24,0% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

  

 Castelló de la Plana   

Indicador 2015 2020 Var. % 

km carril bici 60 78 30,0% 

Nre. bicicletes públiques 334 468 40,1% 

Nre. forquetes 788 991 25,8% 

Nre. usuaris bicicletes públiques 3.577 6.007 67,9% 

Punts de préstec 50 62 24,0% 
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Quadre 33. Indicadors d’aparcament del municipi de Castelló de la Plana 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament. 

Quadre 34. Indicadors de transport privat de l’AM de Castelló de la Plana 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de la CPTOPM. 

Quadre 35. Indicadors ambientals del municipi i de l’AM de Castelló de la Plana 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

  

  Castelló de la Plana   

Indicador  2015 2020 Var. % 

Nre. places aparcament públic      
Zona blava 572 484 -15,4% 

 Zona verda 487 575 18,1% 

% ocupació places     

 Zona blava 91,5% 65,5% -28,4% 

 Zona verda 78,5% 70,4% -10,3% 

Nre. places per a PMR  0 265 - 

 AM Castelló  

Indicador  2015  2020 Var. % 

Flota de cotxes 184.718 203.037 9,9% 

Índex de motorització 485 527 8,7% 

 Castelló de la 
Plana  

 
AM Castelló 

Indicador 2015 2020 Var. % 2020 

Nre. estacions de mesurament de qualitat de 
l’aire 5 5 

0,0% 15 

Nre. estacions de mesurament de soroll 0 4 - 0 

Nre. plans per a reducció soroll 1 2 100,0% 4 

Nre. informes sobre plans 5 10 100,0% 3 



Auditoria operativa de les polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible i intermodalitat del 
transport públic metropolità. 
Exercicis 2015-2019 
 

74 

3. VALÈNCIA I LA SEUA ÀREA METROPOLITANA 

Quadre 36. Indicadors demogràfics del municipi i de l’AM de València 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

Quadre 37. Indicadors de vianant del municipi de València 

 (*) Dada de 2015. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament. 

Quadre 38. Indicadors de bicicleta del municipi i de l’AM de València 

(*) Dada de 2017. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

  

 València  AM València  

Indicador 2015 2020 Var. % 2015 2020 Var. % 

Nre. habitants 786.189 794.288 1,8% 1.788.162 1.918.275 7,3% 

Densitat de població 5.677 5.778 1,8% 1.153 1.237 7,3% 

 València  

Indicador 2018 2020 Var. % 

Nre. km carrers per als vianants 91 92 1,1% 

km2 zones trànsit limitat 0 0,6  - 

Passos de vianants 11.506 (*) 12.596 9,5% 

  València  AM València  

Indicador  2015 2020 Var. % 2015 2020 Var. % 

km carril bici         
segregats 137 164 19,7% 533(*) 692 29,8% 

 ciclocarrers 30 32 6,7% 0 0 0,0% 

 sendes ciclables 0 1 - 16 15 -6,3% 

Nre. bicicletes públiques 2.750 2.750 0,0% 3.950 3.250 -17,7% 



Auditoria operativa de les polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible i intermodalitat del 
transport públic metropolità. 
Exercicis 2015-2019 
 

75 

Quadre 39. Indicadors de bicicleta del municipi de València 

(*) Dada de 2017. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament. 

Quadre 40. Indicadors de transport públic (autobús) del municipi i de l’AM de València  

(*) Dada de 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

  

Indicador  València  

  2015 2020 Var. % 

Nre. suports públics  11.820 16.955 43,4% 

Nre. usuaris bicicletes 
públiques 

 
52.029 30.854 

-40,7% 

Nre. pas bicicletes per 2 eixos     

Blasco Ibáñez 1.300  1.478 13,7% 

Colón 2.581 (*) 3.563 38,0% 

Xàtiva 2.617 (*) 4.624 76,7% 

Guillem de Castro 2.058 (*) 3.551 72,5% 

Indicador  València  AM València 

  2015 2020 Var. % 2015 2020 

Nre. autobusos  486 487 0,2% 0 630 

Nre. autobusos baix índex de contaminació       

 GNC 77 54 -29,9% 0 245 

 Híbrids 2 165 8.150% 0 0 

 Elèctrics 0 2 - 0 0 

Nre. interseccions prioritat 
semafòrica 

 

72 75 

 

4,2% 0 0 

Velocitat mitjana autobús   15 15 0,0% 22 25 

Autobusos per a PMR  433 487 12,8% 0 0 

Ocupació autobús urbà  27,0% 32,0% 18,5% 0 85% 

Ocupació autobús 
metropolità 

 

0 0 

 

- 0 40% 

Temps mitjà de pas (min.)  9 9* 44,4% 15 0 
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Quadre 41. Indicadors de transport públic (metro/tramvia) de l’AM de València  

 AM València  

Indicador 2015 2020 Var. % 

Nre. unitats metro i tramvia 124 106 -14,5% 

Velocitat mitjana tramvia (km/h) 18 18 0,0% 

Velocitat mitjana metro (km/h) 38 33 -13,2% 

Temps mitjà de pas tramvia (min.) 10 20 100% 

Temps mitjà de pas metro (min.) 7 15 114,3% 

Taxa d’ocupació metro/tramvia 0% 55%  - 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de la CPTOPM. 

Quadre 42. Indicadors d’aparcament del municipi i de l’AM de València 

Indicador 

 València  AM València  

 2015 2020 Var. % 2017 2020 Var. % 

Nre. places aparcament públic      

Zona blava 5.170 4.807 -7,0% 0 0 0,0% 

Zona taronja 610 554 -9,2% 0 0 0,0% 

Nre. places per a PMR  1.898 2.564 35,1% 0 0 0,0% 

Nre. places 
aparcaments dissuasius 

 
1.672 3.530 (*) 111,1% 3.530 3.830 8,5% 

(*) Dada de 2018. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

Quadre 43. Indicadors de transport privat del municipi i de l’AM de València 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

  

 València  AM València  

Indicador 2015 2019 Var. % 2018 2020 Var. % 

Flota de cotxes 351.196 348.616 -0,7% 916.890 938.923 2,4% 

Índex de motorització 447 440 -1,6% 507 489 -3,6% 

Punts de recàrrega 
vehicle elèctric 0 14 - 0 240 - 
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Quadre 44. Indicadors ambientals del municipi i de l’AM de València 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

Quadre 45. Indicadors de seguretat viària del municipi i de l’AM de València 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades rebudes de l’Ajuntament i de la CPTOPM. 

València AM València 

Indicador 2015 2020 Var. % 2020 

Nre. estacions de mesurament de qualitat de 
l’aire 6 8 

33,3% 
19 

Nre. estacions de mesurament de soroll 20 19 -5,0% 0 

Nre. plans per a reducció soroll 1 1 0,0% 1 

Nre. informes sobre plans 1 0 - 19

València AM València 

Indicador 2015 2020 Var. % 2016 2019 Var. % 

Nre. rutes escolars segures 3 56 1.766,7% 0 0 0,0% 

Nre. morts en accidents amb vianants 9 4 -55,6% 9 13 44,4% 

Nre. morts en accidents amb bicicletes 2 0 - 5 2 -60,0%

Nre. morts en accidents amb cotxes  1 2 100,0% 20 24 20,0%
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura, es va remetre, el 13 de setembre de 2021, a la Direcció General 
d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat i als ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana i València el 
document de treball que recollia els aspectes principals de la fiscalització realitzada 
(objectiu i abast de l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i evidències 
obtingudes), una vegada finalitzada la fase del treball de camp perquè en feren l’anàlisi i 
per tal que ens enviaren els seus comentaris i observacions. 

En l’esborrany de l’informe elaborat a partir del document de treball esmentat es van 
recollir, si era el cas, les observacions i es van efectuar les modificacions que la Sindicatura 
va considerar oportunes, derivades de la fase a què abans s’ha fet referència. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim 
Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta institució 
pel qual va tindre coneixement de l’esborrany d’aquest informe d’auditoria operativa, 
aquest es va remetre al conseller d’Hisenda i Model Econòmic, al conseller de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a la interventora general de la Generalitat i als 
ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana i València per tal que, en el termini concedit, hi 
formularen les al·legacions que estimaren convenients. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions presentades i al seu tractament, cal assenyalar el 
següent:  

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe d’auditoria.

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels 
programes anuals d’actuació de 2020 i 2021 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 25 de gener de 2022, va aprovar aquest informe d’auditoria 
operativa. 
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Al·legacions presentades 

 



FEDERICO LISANDRO PALERMO  CORNET

Justificante de Presentación

NIF - 

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

I00000847

03/01/2022 14:14:29

REGAGE22e00000095498

Entrada

03/01/2022 14:14:29

I00000847Organismo raíz:

Administración InstitucionalNivel de administración:

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana-

- Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Expone:

Asunto: Alegaciones al informe de auditoría operativa de movilidad

Adjunto documento con alegaciones al borrador de informe de auditoría operativa de movilidad

Solicita: Se tenga en cuenta la solicitud

Documentos anexados:

Alegaciones en pdf   -   Alegaciones borrador del Informe de auditoría.pdf (Huella digital: 59566326f31c1c870dd1ed5e68dbc1eac32b948f)
Alegaciones editable   -   Alegaciones al borrador del Informe de auditoría.odt (Huella digital: 77319c3fe634ba0ecbb5373c8a38a65ad73f361d)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro

 1Página 1 de



© Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica: 3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN

Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación:  04-01-2022 09:28:34 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE22e00000161875

Interesado

NIF: Código postal:

D./Dña.: País: España

Dirección:

Municipio:

Provincia:

D.E.H:

Teléfono:  
Correo electrónico: 

Canal Notif.:

FEDERICO LISANDRO PALERMO CORNET 

Información del registro

Resumen/asunto: Alegaciones al informe de auditoría operativa de movilidad

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847

Ref. externa:

Nº Expediente:

Observaciones:

Formulario

Expone:

Adjunto documento con alegaciones al borrador de informe de auditoría operativa de movilidad

Solicita:

Se tenga en cuenta la solicitud

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

Alegaciones borrador del
Informe de auditoría.pdf 0 B Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-22702f6cea450fba3726aee440b40fba

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

JustificanteFirmado_REGAGE22e00000095498.pdf 0 B Original Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-57646fc430a4e0f705f6723e859af796

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D


© Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica: 3030-1C3E-2E65-07F7-35D3-9622-0224-D292-7203-12F3-4624-A373-55F4-B3A2-7B67-6D
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Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

Alegaciones al borrador del
Informe de auditoría.odt 0 B Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-f407f2ff4d0e77c525f26ad657729cf5

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de auditoría operativa de las
políticas públicas en movilidad urbana sostenible e intermodalidad del transporte
público metropolitano. Ejercicios 2015-2019

Primera alegación

Apartado _2_ del borrador del Informe, página _20_, párrafo _7_

Contenido de la alegación:

El PMUS 2007-2015 de Castelló de la Plana fue aprobado y es el plan en vigor hasta la aprobación 
del plan 2016-2024 según criterio de la secretaría municipal. 
El PMUS 2016-2024 se aprobó el día 17 de diciembre de 2021.

Documentación justificativa de la alegación:

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=122213

Segunda alegación Apartado _2_ del borrador del Informe, página _21_, párrafo _1_

Contenido de la alegación:

El ayuntamiento de Castelló de la Plana cuenta con un departamento de movilidad compuesto por 
15 personas.

El presupuesto asignado a este departamento en el período 2015-2019 es:

2015: 6.638.537,25€

2016: 7.269.716,73€

2017: 8.083.007,13€

2018: 8.815.544,74€

2019: 9.587.798,17€

Documentación justificativa de la alegación: 

Los presupuestos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana están en 
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1297

Presupuesto 2015 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1297

Presupuesto 2016 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1326

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=122213
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1326
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1297
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1297


Presupuesto 2017 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1359

Presupuesto 2018 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1424

Presupuesto 2019 http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1451

Tercera alegación Apartado _2_ del borrador del Informe, página _20_, párrafo _5_

Contenido de la alegación: El ayuntamiento de Castelló de la Plana hace informes de seguimiento
del PMUS y están publicados. Los informes se pueden consultar en 

http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?cod0=1&cod1=67&cod2=926

Cuarta alegación Apartado _2_ del borrador del Informe, página _22_, párrafo _4_

Contenido de la alegación: El ayuntamiento de Castelló de la Plana  obtuvo subvenciones para 

Tipo Descripción Año Precio Subvención
EDUSI Carril bici ciudad del transporte, casalduch y gran

vía
2018 813.742,14 € 406.871,07 €

EDUSI Mejora accesibilidad paradas bus 2018 211.999,42 € 105.999,71 €

EDUSI Carril bici Pascual Asensio 2020 251.901,80 € 125.950,90 €
EDUSI Paneles SAE red Transporte Público 2020 404.212,52 € 202.106,26 €
EDUSI Sensorización CyD, PMR y Taxi 2018 243.793,70 € 121.896,85 €
IDAE 4 minibuses para transporte a la demanda 2020 725.142,11 € 362.571,06 €

En el año 2019 se realizó una obra con subvención EDUSI en el Camí La Plana. Esta obra incluye
un carril  ciclopeatonal  y diferentes medidas de pacificación del  tráfico.  No disponemos de los
datos de los costes de la obra ni del importe de la subvención.

http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1451
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1424
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=8&cod2=1359


MANUEL LATORRE HERNÁNDEZ

Calle AMADEO DE SABOYA, 11

Justificante de Presentación

NIF - 

Datos del interesado:

Dirección:

València 46010 (València/Valencia-España)

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

Datos del representante:

CIF - AJUNTAMENT DE VALENCIA

Dirección: Calle amadeo de saboya 11

València 46010 (València/Valencia-España) 

Teléfono de contacto: 

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

10/01/2022 14:45:44

REGAGE22e00000569839

Entrada

10/01/2022 14:45:44

Organismo destinatario: I00000847   - Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Sindicatura de Comptes de la Comunitat ValencianaI00000847Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración Institucional

  -

Expone:

Asunto: PAA2020/18 ALEGACIONES

SE ADJUNTA INFORME DE ALEGACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE 01801-
2021-12357 CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, EJERCICIOS 2015-2019
(PAA2020/18)

Solicita: SE TENGA POR PRESENTADO EL INFORME ADJUNTO

Documentos anexados:

INFORME DE ALEGACIONES (PAA2020-18)   -   ALEGACIONES AL INFORME.pdf (Huella digital:
f33c62ff1939a40d00714701c1371e97b0c2e8a8)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.

 1Página 1 de
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El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica: 3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4
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JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN

Oficina: Registro de la Sindicatura de Cuentas O00014783
Fecha y hora de confirmación:  11-01-2022 08:16:19 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE22e00000611491

Interesado

NIF: Código postal: 46010

D./Dña.: País: España

Dirección:

Municipio:

Provincia:

D.E.H:

Teléfono: 
Correo electrónico: 

Canal Notif.:

MANUEL LATORRE HERNÁNDEZ 
Calle AMADEO DE SABOYA, 11 
Valencia

València/Valencia

Dirección postal

 Representante

CIF: Código postal: 46010

Razón social: AJUNTAMENT DE VALENCIA País: España

Dirección: Calle amadeo de saboya 11 D.E.H:

Municipio: Valencia Teléfono:

Provincia: València/Valencia Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro

Resumen/asunto: PAA2020/18 ALEGACIONES

Unidad de tramitación de destino: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana I00000847

Ref. externa:

Nº Expediente:

Observaciones:

Formulario

Expone:

SE ADJUNTA INFORME DE ALEGACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE
01801-2021-12357 CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, EJERCICIOS
2015-2019 (PAA2020/18)

Solicita:

SE TENGA POR PRESENTADO EL INFORME ADJUNTO

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4


© Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica: 3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

JustificanteFirmado_REGAGE22e00000569839.pdf 0 B Original Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-36c3fbe2c7b4c2a5caf1ecd5fb03f074

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

ALEGACIONES AL
INFORME.pdf 0 B Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-87f095f182da494eb380bae7cdc755b2

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm

https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/peticionCSV.htm
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/3F64-434F-794A-39F7-64F4-1192-A5E6-3E79-311F-4E69-174C-B794-3615-D6B3-7664-4
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E 01801-2021-12357 

En relación al documento de fecha 15 de diciembre de 2021 

correspondiente al "Informe de auditoría operativa de las políticas públicas 
en movilidad urbana sostenible e intermodalidad del transporte público 
metropolitano. Ejercicios 2015-2019" (PAA2020/18) de la SINDICATURA DE 

COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, por el Servicio de Movilidad 
Sostenible se formula las siguientes ALEGACIONES: 

 Primera alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 19, 

párrafo 6º. 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 3.1, en el 

punto 13 se afirma lo siguiente: “Tampoco asignan la responsabilidad de las 
distintas actividades del plan y el presupuesto estimado para ello.” 

No se comparte esta afirmación. El PMUS en su apartado 9.2 (página 321) 
incluye una tabla con la estimación del coste de implantación de todas las 

propuestas.  

Se solicita hacer constar esto en este apartado del informe, de la misma 

manera que aparece reflejado en el tercer párrafo de la página 52 dentro 
del Apéndice 3.  

Además debe reconsiderarse la recomendación dada al Ayuntamiento de 
València incluida en el apartado 11 de la página 26 del informe que dice: 

“Asignar responsabilidades para la realización de las distintas propuestas de 
actuación y el presupuesto estimativo para ello.”, eliminando su última 

parte. 

Por este motivo se considera que las recomendaciones realizadas por la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana deben ser particulares 
para cada uno de los Ayuntamientos y no únicas dadas las diferencias en 

cuanto a características, desarrollo e implantación, control, seguimiento y 
actualización de los PMUS. 

 Segunda alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 21, 

párrafo 7º. 

Contenido de la alegación: 
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Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 3.4, en el 
punto 21 se afirma lo siguiente: “Es significativo que no se hayan realizado 
el 38,5% de las propuestas de actuación de los PMUS” 

No se comparte esta afirmación debido a que los grados de ejecución deben 

analizarse en el contexto del período de cada plan. Se propone modificar su 
redacción, integrando en ella el primer párrafo de la página 22 del informe, 
de la siguiente manera: 

“En la fecha de elaboración de este informe quedan pendientes de ejecutar 

el 38,5% de las propuestas de actuación de los PMUS. Los grados de 
ejecución deben analizarse en el contexto del período de cada plan: 18 años 
para los de Alicante y València y 9 años para el de Castelló de la Plana. 

Algunas de las medidas propuestas son muy amplias y requieren un periodo 
más largo para su completa ejecución (incluso toda la duración del PMUS) 

mientras que otras se pueden realizar completamente en menos años.” 

 Tercera alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 21, 
párrafo 3º. 

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 59, 
párrafo 3º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 3.3, en el 
punto 20 se afirma lo siguiente: “El Ayuntamiento de València dispone de 

un área de movilidad y urbanismo que se divide principalmente en los 
servicios de movilidad y los de urbanismo. El servicio de movilidad cuenta 
con una plantilla de 46 trabajadores…” 

Se detecta un error en cuanto a la estructura municipal a la que se hace 

referencia. Se propone la siguiente redacción: 

“El Ayuntamiento de València dispone de un área de movilidad sostenible y 
espacio público, que se divide en las concejalías de Espacio Público y de 
Movilidad Sostenible e Infraestructuras de Transporte Público. Existe una 

estructura de cargos directivos cuya función es la coordinación entre las 
diferentes áreas en las que se estructura el gobierno. El servicio de 

movilidad sostenible cuenta con una plantilla de 46 trabajadores…” 

Documentación justificativa de la alegación: 

https://www.valencia.es/cas/ayuntamiento/areas-y-delegaciones 

https://www.valencia.es/cas/ayuntamiento/cargos-directivos 
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 Cuarta alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 22, 

párrafo 4º. 

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 62, 
párrafo 3º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 3.5, en el 
punto 22 se afirma lo siguiente: “El PMUS de València contempla un análisis 
y valoración de externalidades relativas a aspectos ambientales y 

energéticos de la movilidad, si bien no se han analizado ni valorado otras 
externalidades ni se han establecido instrumentos para internalizar sus 

costes.” 

Respecto a otras externalidades, el informe objeto de estas alegaciones en 

su página 3 define externalidad como: En particular, en movilidad, cuando 
una persona realiza un desplazamiento se producen una serie de costes 

sociales, como pueden ser la contaminación acústica y atmosférica, la 
congestión en el tráfico, la inseguridad vial… adicionales a los costes que 
soporta la persona que realiza el desplazamiento.  

De lo anterior podría deducirse que se echa de menos que el PMUS analice o 

valore cuestiones como la seguridad vial, el ruido o la congestión. 

Sobre estos aspectos debe hacerse constar lo siguiente: 

 El Ayuntamiento de València redactó un plan director de la Seguridad

Vial aprobado por pleno en el año 2018 y con un periodo de vigencia
2018-2023, al que el informe hace referencia en la página 50. Se
considera que este trabajo debe ser considerado como análisis y

valoración de la externalidad seguridad vial.

 Existen vigentes varias Ordenanzas fiscales directamente
relacionadas con la gestión de la movilidad en la ciudad (ocupación

de la vía pública por vehículos compartidos, estacionamiento
regulado, carga de vehículos eléctricos, etc.). Los estudios
económicos que se han elaborado para su desarrollo tienen en cuenta

las externalidades que genera el aspecto que se regula en cada una
de ellas. Se considera que estos trabajos deben ser considerados

también como análisis y valoración de externalidades.

 Respecto a la contaminación acústica el Ayuntamiento de València

cuenta con una Ordenanza municipal de protección contra la
contaminación acústica (Pleno de Ayuntamiento de 30/05/08), un

Mapa estratégico de ruido 2017 del término municipal de Valencia
como herramienta de diagnosis del ruido para evaluar la exposición al
ruido ambiental y posibilitar la adopción de planes de acción en

materia de contaminación acústica en el municipio, así como la
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declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) del barrio del 

Carmen (aprobación por el Pleno del Ayuntamiento 20-12-18). Se 
considera que el contenido de estos documentos debe ser 
considerado como análisis y valoración de la externalidad 

contaminación acústica generada por la movilidad. 

 En lo que se refiere a la internalización de costes destacar que se han
adoptado algunas medidas en este sentido como:

 BONIFICACIÓN PARA VEHÍCULOS POR CLASE DE MOTOR EN EL
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Obtendrá una bonificación del 75 por ciento en dicho impuesto
para vehículos turismos eléctricos así como para vehículos

turismos híbridos (motor eléctrico gasolina, eléctrico-diésel o
eléctrico-gas) y vehículos turismos que utilizan como carburante

gas natural licuado del petróleo o gas natural comprimido. Los
vehículos turismos de nueva matriculación a partir del 1 de enero
de 2016 que utilizan como carburante gasolina sin plomo se

beneficiarán de una bonificación en la cuota del impuesto del 30
por ciento durante tres años cuando el grado de emisión de

carbono CO2 siga inferior a 100 gr/km.

 Los vehículos con el distintivo ambiental “cero emisiones”, no

estarán sujetos a la tasa regulada en la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en la Vía

Pública.

Por lo anteriormente expuesto debe reconsiderarse la recomendación 

dada al Ayuntamiento de València incluida en el apartado 12 de la página 
26 del informe que dice: “Los ayuntamientos deben valorar las 

externalidades negativas asociadas a la movilidad y analizar la posibilidad 
de establecer tributos u otras acciones para internalizarlas.” 

Como ya se ha indicado en la primera alegación se considera que las 
recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 

Valenciana deben ser particulares para cada uno de los Ayuntamientos y no 
únicas dadas las diferencias en cuanto a características, desarrollo e 

implantación, control, seguimiento y actualización de los PMUS. 

 Quinta alegación

Apartado 3 “Conclusiones” del borrador del Informe, página 24, 
párrafo 5º. 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1, en el 
punto 30, se afirma lo siguiente: “La información sobre seguridad vial no es 
completa (faltan datos de Castelló) ni homogénea (Alicante aporta datos de 

accidentes y València de muertes).” 
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Esta frase de información sobre seguridad vial parece estar fuera del 
contexto del aspecto analizado en el apartado (actuaciones que favorecen la 
intermodalidad). No obstante, la información no es correcta y se contradice 

con lo afirmado en la página 55 del informe en el que queda constancia que 
la Policía Local de València en el anuario estadístico de la ciudad facilita 

datos tanto de heridos como de fallecidos y no sólo de muertes.  Se solita 
que sea corregida dicha frase. 

Documentación justificativa de la alegación: 

https://www.valencia.es/cas/estadistica/anuario-estadistica?capitulo=3 

 Sexta alegación

Apartado 4 “Recomendaciones” del borrador del Informe, página 26 
y 27, párrafo 8º. 

Contenido de la alegación: 

Como recomendación en relación con el desarrollo y control de la MUS de 
los Ayuntamientos, se propone en el apartado 13: “…Considerando que los 
municipios necesitan financiación de otras administraciones, deben disponer 

de personal que permita el acceso a fondos europeos para garantizar la 
capacidad de financiación de los proyectos de movilidad sostenible..”. 

Al respecto debe hacerse constar que el Ayuntamiento de València cuenta 
con una Oficina de Ayuda Técnica para Proyectos Europeos, entre cuyos 

servicios se encuentran la asistencia a la captación de fondos, la 
conceptualización de proyectos según necesidades y oportunidades, la 

transformación de ideas en propuestas de proyectos de la Unión Europea, la 
formulación de propuestas técnicas, la gestión de solicitudes y tramitación 
proyectos aprobados, la gestión y justificación de proyectos, la explotación 

de proyectos y la orientación estratégica. 

Documentación justificativa de la alegación: 

http://www.valencia.es/projectes-europeus/es/nosotros 

Por ello se solicita que se suprima esta recomendación para el 

Ayuntamiento de València, ratificándose en que las recomendaciones 
realizadas por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana deben 

ser particulares para cada uno de los Ayuntamientos y no únicas dadas las 
diferencias en cuanto a características, desarrollo e implantación, control, 
seguimiento y actualización de los PMUS. 

 Séptima alegación

Apartado 4 “Recomendaciones” del borrador del Informe, página 

27, párrafo 3º 
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Contenido de la alegación: 

Como recomendación en relación con la actualización de los PMUS, se 
propone en el apartado 15: “Intensificar el impulso de medidas que 

permitan reducir la movilidad no sostenible, y que, con mayor o menor 
detalle, se contemplan en los borradores de PmoMe o en los PMUS de los 

ayuntamientos analizados. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

- El teletrabajo.

- Dificultar el acceso de vehículos privados a los centros de las
ciudades.

- Avanzar a un modelo de ciudad de proximidad.
- Mejorar el uso de bicicletas/VMP dentro del transporte público.
- Facilitar el estacionamiento de coches o bicis en las estaciones del

transporte público colectivo.
- Aparcamientos disuasorios y conexiones de transporte con el centro

urbano y zonas industriales

Al respecto debe hacerse constar que en septiembre de 2020 se aprobó el 

Protocolo de Teletrabajo en el Ayuntamiento de València y que será de 
aplicación en cuanto el gobierno declare oficialmente la finalización de la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 se aprobó 

la creación de un Área de Prioridad Residencial denominada “Ciutat Vella 
Nord” que dificulta el acceso de vehículos privados al centro de la ciudad. 

Así mismo se han realizado otras actuaciones de restricción de acceso de 
vehículos al centro: peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, 
peatonalización de la Plaza de la Reina (obras en desarrollo), 

peatonalización del entorno de la Plaza del Mercado y Plaza de Brujas (obras 
en desarrollo), etc. 

El Ayuntamiento de València aprobó el ACORD MARC PER A LA 
RECUPERACIÓ I LA RECONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA EN EL 

CONTEXT DEL POST COVID-19 (http://smartcity.valencia.es/wp-
content/uploads/ACORD_MARC_POST_COVID19.pdf) que contiene una 

propuesta “Ciudad de los 15 minutos” y que busca avanzar hacia un modelo 
de proximidad. 

En la flota de autobuses de la EMT pueden subirse a bordo las bicicletas y 
los vehículos de movilidad personal, como medida que facilita el uso de 

estos vehículos junto al transporte público. 

Las medidas de aparcamientos de vehículos en los entornos de las 
estaciones de transporte público como aparcamientos disuasorios se han 
recogido en el PMOME. 

Expuesto lo anterior queda patente que desde el año 2015 se trabaja y 

avanza firmemente hacia el cumplimiento de los objetivos contemplados en 
el PMUS. Muestra de ello es que los objetivos tanto del Plan de Gobierno 
(2015-2019) como los del vigente Plan de Gobierno en lo que a movilidad 

sostenible se refiere, son coincidentes con los de dicho plan.  
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Por este motivo se considera que deben replantearse las recomendaciones 

realizadas por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana al 
Ayuntamiento de València en lo referente a intensificar el impulso a 
determinadas medidas que permitan reducir la movilidad no sostenible. En 

todo caso, estas recomendaciones deberían ser particulares para cada uno 
de los Ayuntamientos y no únicas, dadas las diferencias en cuanto a la 

implantación de políticas públicas de movilidad que realiza cada entidad. 

 Octava alegación

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 36. 

Contenido de la alegación: 

En el apéndice 2 “Contexto normativo” no se incluye la normativa de 

carácter local de los municipios que han sido objeto de la auditoria 
operativa. Se considera que debería añadirse un nuevo punto en dicho 
apéndice con una relación de la normativa local vigente relacionada con la 

movilidad sostenible y el transporte público, así como una relación de otras 
iniciativas también relacionadas con la movilidad en el ámbito local (Mesa 

de la movilidad, Plan director de seguridad vial, ordenanza municipal de 
protección contra la contaminación acústica, etc.) para que el apartado 
tenga coherencia con el análisis realizado a nivel europeo, nacional y 

autonómico. 

 Novena alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 63  y 
64, párrafo 7º (último) 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 4.1 se 
afirma lo siguiente: “También se ha realizado ampliaciones del PMUS 

mediante la aprobación de planes complementarios como el plan director de 
seguridad vial (aprobado por el Pleno en 2018), ordenanzas de movilidad y 

de aparcamientos y reglamentos de la EMT y del servicio de auto-taxis y 
auto-turismos (aprobadas por el Pleno durante 2019).” 

Existen errores y se echan de menos referencia a otros documentos e dicha 
frase, por lo que se propone la siguiente redacción: 

“También se ha realizado ampliaciones del PMUS mediante la aprobación de 
planes complementarios como el plan director de seguridad vial (aprobado 

por el Pleno en 2018), ordenanzas de movilidad, de aparcamientos y un 
nuevo reglamento de la EMT (aprobados por el Pleno durante 2019), así 

como el inicio en 2022 de la redacción de un Plan director de la bici. 



Id
. 

D
o
cu

m
en

t:
 F

b
2
g
 j
aQ

R
 /

zj
3
 m

5
D

y 
D

Iv
N

 7
h
D

1
 E

5
g
=

C
o
m

p
ro

va
r 

au
te

n
ti
ci

ta
t 

en
 h

tt
p
s:

//
se

d
e.

va
le

n
ci

a.
es

E
xp

ed
ie

n
t:

 E
-0

1
8
0
1
-2

0
2
1
-0

1
2
3
5
7
-0

0

Signat electrònicament per:
Antefirma Nom Data Emissor cert Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE RUTH LOPEZ MONTESINOS 10/01/2022 ACCVCA-120 98180296705232907395

381393775146877187

 Décima alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 66, 
párrafo 7º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente: “Peatón (cuadro 37). Los datos apenas sufren variación 

en el periodo.” 

No se han considerado como indicadores de peatón los siguientes cuyos 
datos se facilitaron a la Sindicatura de Cuentas: 

- Dato de número de pasos de peatones en la ciudad

11.506 (en 2015)
12.596 (en 2020)

- El 90% de los pasos de peatones se encuentran adaptados

Además debe destacarse que desde el año 2015 se han recuperado 60.562 
m2, antes destinados al vehículo a motor, para uso peatonal. Este dato no 
se encuentra recogido como indicador en el PMUS, pero demuestra el 

importante avance realizado en el objetivo de dicho plan definido como:  

1) Asegurar y potenciar que el peatón siga siendo el principal
protagonista de la movilidad en la ciudad, recuperando el espacio público
disponible desde el punto de vista ambiental y funcional, mejorando las

conexiones entre distintas zonas peatonales, la accesibilidad, seguridad y el
confort de las áreas peatonales.

Se solicita que se haga constar esta información en el informe. 

 Décimo primera alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 66, 
párrafo 8º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente: “Según nos indica el servicio de movilidad, se ha 

reducido el número de usuarios de bicicleta pública porque compran una 
más ligera”. 

El dato de variación del número de usuarios de bicicleta pública se 
corresponde con el cuadro 39, por lo que su análisis debe trasladarse al 

párrafo siguiente. Además se solicita modificar su redacción por la 
siguiente: “Según nos indica el servicio de movilidad sostenible, la 
reducción del número de usuarios de bicicleta pública se produce de forma 

habitual en el tiempo al consolidarse el uso de la bici por los usuarios y 
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realizarse un trasvase a la bicicleta privada por las ventajas generalmente 

técnicas y de comodidad que estas ofrecen”. 

 Décimo segunda alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 66, 
párrafo 10º (último) 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente de los autobuses urbanos: “ha aumentado su tiempo 
medio de paso (de 9 a 13 minutos), aspecto negativo para el ciudadano a la 

hora de elegir el transporte público…”. 

El dato de frecuencia media en el año 2020 debe ser descartado para 
realizar el análisis sobre políticas públicas en movilidad, pues la pandemia 
de COVID-19 supuso una disminución de la demanda y por tanto, como 

consecuencia de ello, un reajuste de la oferta. No es un dato comparable al 
de los años anteriores. Por ello se solicita que se suprima dicha frase del 

informe, centrándose en el análisis entre los años 2015-2019 previos a la 
pandemia. 

4. TRANSPORTE PÚBLICO  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5. Frecuencia media en hora punta  (autobuses) 9 8,4 8,8 9 9 12,5 

 Décimo tercera alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 67, 
párrafo 3º 

Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente: “Asimismo, el número de plazas dedicadas a PMR ha 

aumentado para favorecer la accesibilidad del transporte público.” 

Se solicita que se modifique la redacción, quedando de la siguiente manera: 
“Asimismo, el número de plazas dedicadas a PMR ha aumentado para 
favorecer la accesibilidad de las personas con movilidad reducida a 

cualquier punto de la ciudad.” 

 Décimo cuarta alegación

Apéndice 3 “Información y observaciones adicionales”, pagina 67, 
párrafo 6º 
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Contenido de la alegación: 

Como respuesta a la pregunta que se efectúa en el Subobjetivo 5.1 se 
afirma lo siguiente: “En cuanto a la siniestralidad, y en base a la 

información recibida de los ayuntamientos de Alicante y València, no es 
posible determinar una tendencia clara de su evolución.” 

Se solicita que se modifique la redacción, eliminando la referencia al 
Ayuntamiento de Alicante por tratarse del análisis de la ciudad de València y 

su área metropolitana. 

Se considera además que de los datos disponibles sí se puede deducir una 
tendencia de reducción de siniestralidad en la ciudad de València. 
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Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D’AUDITORIA OPERATIVA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I INTERMODALITAT DEL 
TRANSPORT PÚBLIC METROPOLITÀ. EXERCICIS 2015-2019 

 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA  

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 3 de gener de 2022, respecte de les quals 
informem del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 3.2”, punt 18, pàgina 20 
Comentaris 

L’Ajuntament de Castelló de la Plana indica que el PMUS 2016-2024 es va aprovar el 17 de 
desembre de 2021, i que fins a aquell moment estava vigent el PMUS 2007-2015. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix el punt 18 de la pàgina 20. 

Es modifica la primera oració del segon paràgraf de la pàgina 49, que queda com segueix: 

El PMUS de la ciutat de Castelló de la Plana va ser aprovat el 4 de febrer de 2011 per 
la Junta de Govern per a una vigència entre 2007 i 2015, si bé n’hi ha una versió 
actualitzada per al període 2016-2024 que va ser aprovada el 17 de desembre de 2021. 

Es modifica el paràgraf sisé de la pàgina 63, que queda com segueix: 

En el cas de Castelló de la Plana, com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha aprovat el 
17 de desembre de 2021 una actualització del PMUS per al període 2016-2024. 

Segona al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 3.3”, punt 19, pàgina 21 
Comentaris 

L’Ajuntament de Castelló de la Plana indica que disposa d’un departament de mobilitat 
compost per 15 persones i detalla el pressupost assignat per als anys 2015 a 2019. 

Després de l’anàlisi de la documentació aportada en l’al·legació, no s’ha pogut comprovar 
que l’estructura administrativa de l’Ajuntament permeta coordinar eficaçment diferents 
aspectes de la mobilitat, ni que el pressupost assignat permeta realitzar les funcions de 
mobilitat assignades.  
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Tercera al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 3.2”, punt 16, pàgina 20 
Comentaris 

L’Ajuntament de Castelló de la Plana al·lega que realitza informes de seguiment del PMUS 
i que aquests informes estan publicats. 

Analitzada la documentació aportada en l’al·legació, hem comprovat que els informes 
mostren l’evolució de la demanda de cada un dels mitjans de transport però no 
proporcionen informació sobre el seguiment de les actuacions proposades en el PMUS ni 
calcula els indicadors de seguiment d’aquest.  

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Quarta al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 3.6”, punt 23, pàgina 22 
Comentaris 

L’Ajuntament de Castelló de la Plana informa (encara que no aporta documentació que ho 
acredite) que durant 2018 i 2020 ha obtingut subvencions per un total d’1.325.394 euros 
procedents del Ministeri d’Hisenda i Administració Pública i de l’IDAE (Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia), principalment de convocatòries de l’estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat.  

Conseqüències en l’Informe 

En el primer guió del punt 23, s’afig “a través de l’IVACE”. Queda com segueix: 

- Els ajuntaments d’Alacant i Castelló de la Plana no han percebut cap subvenció de 
fons europeus, a través de l’IVACE, per a projectes de mobilitat. Les subvencions 
de l’IVACE s’han concedit a tres entitats privades d’aquests municipis per un total 
de 63.393 euros. 

S’afig un nou punt amb el text següent: 

Altres subvencions europees: 

- En fase d’al·legacions, l’Ajuntament de Castelló de la Plana ha informat (encara que 
no aporta documentació que ho acredite) que durant 2018 i 2020 ha obtingut 
subvencions per un total d’1.325.394 euros procedents del Ministeri d’Hisenda i 
Administració Pública i de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), 
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principalment de convocatòries de l’estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat. 

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 10 de gener de 2022, respecte de les quals 
informem del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 3.1”, punt 13, pàgina 19 
Comentaris 

L’Ajuntament de València no comparteix l’afirmació que “Tampoc assignen la 
responsabilitat de les diferents activitats del pla i el pressupost estimat per a això”, perquè 
al·lega que el PMUS inclou una taula amb l’estimació del cost d’implantació de totes les 
propostes. Indica a més que ha de reconsiderar-se l’aplicació a l’Ajuntament de València de 
la recomanació número 11 de la pàgina 26. 

No podem acceptar aquesta al·legació. Efectivament, el PMUS recull aquesta estimació, 
però el que assenyala l’Informe és que el PMUS no preveu una assignació de responsabilitat 
de les diferents activitats del pla i el pressupost estimat per a això. I per això considerem 
aplicable la recomanació. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Segona al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 3.4”, punt 21, pàgina 21 
Comentaris 

L’Ajuntament de València al·lega que els graus d’execució han d’analitzar-se en el context 
del període de cada pla, i proposa una redacció alternativa a aquest apartat de l’Informe. 
Considerem raonable la proposta. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció del segon guió del punt 21, que queda com segueix: 

- En la data d’elaboració d’aquest informe queden pendents d’executar el 38,5% de 
les propostes d’actuació dels PMUS. Els graus d’execució han d’analitzar-se en el 
context del període de cada pla: 18 anys per als d’Alacant i València i 9 anys per al 
de Castelló de la Plana. Algunes de les mesures proposades són molt àmplies i 
requereixen un període més llarg per a executar-les completament (fins i tot tota 
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la duració del PMUS), mentre que altres es poden realitzar completament en menys 
anys. 

S’elimina el primer guió de la pàgina 22. 

Tercera al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 3.3”, punt 19, pàgina 21, i apèndix 3, paràgraf 3r, 
pàgina 59 
Comentaris 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

Se substitueix la primera oració del punt 20 (pàgina 21) pel text següent: 

L’Ajuntament de València disposa d’una àrea de mobilitat sostenible i espai públic, que 
es divideix en les regidories d’Espai Públic i de Mobilitat Sostenible i Infraestructures 
de Transport Públic. Existeix una estructura de càrrecs directius que tenen com a funció 
coordinar les diferents àrees en què s’estructura el govern. 

Se substitueix la primera oració del tercer paràgraf de la pàgina 59 pel text següent: 

L’Ajuntament de València disposa d’una àrea de mobilitat sostenible i espai públic, que 
es divideix en les regidories d’Espai Públic i de Mobilitat Sostenible i Infraestructures 
de Transport Públic. 

Quarta al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 3.5”, punt 22, pàgina 22, i apartat 4, punt 12, 
pàgina 26 
Comentaris 

Respecte al punt 22, que indica que: “El PMUS de València preveu una anàlisi i valoració 
d’externalitats relatives a aspectes ambientals i energètics de la mobilitat, si bé no s’han 
analitzat ni valorat altres externalitats ni s’han establit instruments per a internalitzar-ne els 
costos”, l’Ajuntament de València fa constar les normes i altres mesures adoptades respecte 
a les externalitats. D’acord amb això, suggereix que ha de reconsiderar-se l’aplicació a 
l’Ajuntament de València de la recomanació número 12 de la pàgina 26.  

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

En el punt 22 de la pàgina 22 s’afig una nota al peu amb el text següent: 
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En fase d’al·legacions, l’Ajuntament de València ha informat sobre altres normes i 
mesures que ha aprovat, a més del PMUS, sobre les externalitats i internalització de 
costos. 

La recomanació 12 de la pàgina 26 queda com segueix: 

Els ajuntaments d’Alacant i Castelló de la Plana han de valorar les externalitats negatives 
associades a la mobilitat i analitzar la possibilitat d’establir tributs o altres accions per 
a internalitzar-les. 

Cinquena al·legació 

Apartat 3, “Subobjectiu 5.1”, punt 30, pàgina 24 
Comentaris 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

S’elimina el quart guió del punt 30, pàgina 24. 

Sisena al·legació 

Apartat 4, “Recomanacions”, punt 13, pàgines 26 i 27 
Comentaris 

L’Ajuntament de València al·lega que compta amb una “Oficina d’Ajuda Tècnica per a 
Projectes Europeus”, entre els serveis de la qual es troba la captació de fons europeus, per 
la qual cosa proposa que se suprimisca aquesta recomanació a l’Ajuntament de València. 

Conseqüències en l’Informe 

En el punt 13 de la pàgina 27 s’afig una nota al peu amb el text següent: 

En fase d’al·legacions, l’Ajuntament de València informa que compta amb una oficina 
d’ajuda tècnica per a projectes europeus, entre els serveis de la qual es troba la captació 
de fons europeus. 

Setena al·legació 

Apartat 4, “Recomanacions”, punt 15, pàgina 27 
Comentaris 

L’Ajuntament de València informa de diferents actuacions realitzades en matèria de 
teletreball, control d’accés de vehicles al centre de la ciutat, model de proximitat, millora 
de l’ús de VMP i d’aparcament de vehicles en entorns d’estacions de transport públic. 
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D’acord amb això, suggereix que ha de reconsiderar-se l’aplicació a l’Ajuntament de 
València de la recomanació número 15 de la pàgina 27. 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

En el punt 15 de la pàgina 27 s’afig una nota al peu amb el text següent: 

En al·legacions, l’Ajuntament de València informa de diferents actuacions realitzades 
en matèria de teletreball, control d’accés de vehicles al centre de la ciutat, model de 
proximitat, millora de l’ús de VMP i d’aparcament de vehicles en entorns d’estacions de 
transport públic. 

Huitena al·legació 

Apèndix 2, pàgina 36 
Comentaris 

L’Ajuntament de València considera que l’apèndix 2, “Context normatiu”, hauria d’incloure 
la normativa de caràcter local dels municipis que han sigut objecte de l’auditoria operativa. 
No obstant això, no detalla la referent al mateix Ajuntament de València. En els diversos 
apartats de l’Informe se cita, quan és procedent, la normativa local específica. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Novena al·legació 

Apèndix 3, “Subobjectiu 4.1”, últim paràgraf, pàgines 63 i 64 
Comentaris 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

En el primer paràgraf de la pàgina 64, on diu: “ordenances de mobilitat i d’aparcaments i 
reglaments de l’EMT i del servei d’autotaxis i autoturismes (aprovades pel Ple durant 2019)”, 
se substitueix per “ordenances de mobilitat, d’aparcaments i un nou reglament de l’EMT 
(aprovats pel Ple durant 2019).” 
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Desena al·legació 

Apèndix 3, “Subobjectiu 5.1”, paràgraf 7é, pàgina 66 
Comentaris 

Respecte a l’afirmació: “Vianant (quadre 37). Les dades a penes pateixen variació en el 
període”, l’Ajuntament de València al·lega que no s’han considerat com a indicadors de 
vianant algunes dades aportades a la Sindicatura. L’al·legació és correcta. 

Conseqüències en l’Informe 

En la pàgina 66, el punt que diu: “Vianant (quadre 37). Les dades a penes pateixen variació 
en el període”, se substitueix per “Vianant (quadre 37). S’aprecia un increment del 9,5% en 
el nombre de passos de vianants entre 2015 i 2020.” 

En el quadre 37 s’afig una nova fila per a “Passos de vianants”. 

Onzena al·legació 

Apèndix 3, “Subobjectiu 5.1”, paràgraf 8é, pàgina 66 
Comentaris 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

Del tercer punt, s’elimina la frase: “Segons ens indica el servei de mobilitat, s’ha reduït el 
nombre d’usuaris de bicicleta pública perquè en compren una més lleugera.” 

El quart punt es modifica i es redacta com segueix:  

Bicicleta (quadre 39). Al municipi de València es produeixen augments, d’entre el 13,7% 
i el 76,7%, de pas de bicicletes per punts concrets de la ciutat. S’ha augmentat un 43,4% 
el nombre de suports per a aparcar bicicletes. Segons ens indica el servei de mobilitat 
sostenible, la reducció del nombre d’usuaris de bicicleta pública es produeix de manera 
habitual en el temps en consolidar-se l’ús de la bici pels usuaris i realitzar-se un 
transvasament a la bicicleta privada pels avantatges generalment tècnics i de comoditat 
que aquestes ofereixen. 

Dotzena al·legació 

Apèndix 3, “Subobjectiu 5.1”, paràgraf 10é, pàgina 66 
Comentaris 

Respecte al punt d’autobús (quadre 40), l’Ajuntament proposa que s’elimine la frase: “ha 
augmentat el seu temps mitjà de pas (de 9 a 13 minuts), aspecte negatiu per al ciutadà a 
l’hora de triar el transport públic”, al·legant per a això que el temps mitjà de pas dels 
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autobusos urbans de 2020 no és comparable al d’anys anteriors pel fet que la disminució 
de la demanda produïda per la COVID-19 va suposar un reajustament en l’oferta. Per això, 
proposa la utilització de la dada de l’any 2019 a efectes comparatius. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica el paràgraf 10 de la pàgina 66, amb la següent redacció: 

Al municipi de València, la taxa d’ocupació ha augmentat un 18,5%, si bé la velocitat 
mitjana dels autobusos s’ha mantingut igual i el temps mitjà de pas ha continuat igual. 

Es modifiquen les xifres de l’última fila del quadre 40. 

Tretzena al·legació 

Apèndix 3, “Subobjectiu 5.1”, paràgraf 3r, pàgina 67 
Comentaris 

L’Ajuntament de València proposa modificar la redacció d’una part del paràgraf dedicat a 
aparcament (quadre 42). No ho considerem necessari. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Catorzena al·legació 

Apèndix 3, “Subobjectiu 5.1”, paràgraf 6é, pàgina 67 
Comentaris 

Es proposa eliminar la referència a l’Ajuntament d’Alacant, la qual cosa és procedent. D’altra 
banda, l’Informe indica que no és possible determinar una tendència clara, és a dir, que les 
dades no aporten una evidència suficient per a concloure l’evolució inequívoca. 

Conseqüències en l’Informe 

Del paràgraf dedicat a “Seguretat viària (quadre 45)” s’elimina la referència a l’Ajuntament 
d’Alacant. 

DIRECCIÓ GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES, TRANSPORTS I MOBILITAT 
SOSTENIBLE (DGOPTMS) 

Hem analitzat les al·legacions rebudes l’11 de gener de 202, respecte de les quals informem 
del que segueix: 
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Al·legació única 

Apartat 4, “Recomanacions”, punt 2, paràgraf 3r, pàgina 25 
Comentaris 

Sobre el mapa concessional, la DGOPTMS al·lega que la recomanació pot donar a entendre 
que la Generalitat no està fent res sobre aquest tema quan en realitat s’han destinat grans 
recursos humans i materials a la construcció d’un nou mapa concessional.  

Conseqüències en l’Informe 

S’afig al tercer paràgraf de la pàgina 25 la nota al peu següent: 

En fase d’al·legacions la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat 
Sostenible manifesta que en l’actualitat té aprovats el 95% de tots els projectes de 
servei públic i s’està procedint a licitar amb la major celeritat possible. 

Apartat 4, “Recomanacions”, punt 2, paràgraf 1r, pàgina 25 
Comentaris 

La DGOPTMS al·lega que indicar que els ajuntaments han d’elaborar un PMUS amb informe 
previ porta a confusió, ja que tots els PMUS necessiten informe previ.  

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció del final del paràgraf primer de la pàgina 25: 

En absència de plans de mobilitat comarcal o metropolità, els ajuntaments integrats en 
àrees metropolitanes haurien d’elaborar un PMUS l’informe previ del qual de la 
CPTOPM garantisca la coordinació de les estratègies de mobilitat. 

Apartat 4, “Recomanacions”, punt 4, paràgraf 5é, pàgina 25 
Comentaris 

La DGOPTMS no entén que l’Informe assenyale que, en els casos de mobilitat 
intermunicipal significativa, haja d’elaborar un informe previ perquè ja aprova els plans 
supramunicipals i els especials i ha d’informar preceptivament tots els PMUS.  

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció del final del paràgraf cinqué de la pàgina 25: 

Per això, la Generalitat hauria de comprovar que s’ha elaborat aquest informe previ en 
tots els casos en què es produïsca una mobilitat intermunicipal significativa. 
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Apartat 4, “Recomanacions”, punt 7, paràgraf 8é, pàgina 25 
Comentaris 

La DGOPTMS al·lega que és incert que no es dispose d’objectius quantificats ni fonts 
homogènies i fiables de dades, ja que les inversions previstes en àrees metropolitanes es 
basen en enquestes. Reconeix que no hi ha un procés periòdic i sistemàtic de recollida de 
dades, però per a prendre les decisions de mobilitat supramunicipal s’ha recollit la 
informació necessària. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció del punt 7: 

La Generalitat no disposa de plans aprovats amb objectius quantificats ni de fonts 
homogènies i fiables de dades que permeten un coneixement i seguiment periòdic i 
sistemàtic de la mobilitat de les àrees metropolitanes. 

Apartat 4, “Recomanacions”, punt 8, paràgraf 1r, pàgina 26 
Comentaris 

La DGOPTMS al·lega que no sap a què es refereix quan es recomana aprovar i publicar tant 
l’estratègia com les actualitzacions realitzades en matèria de mobilitat si ja la llei valenciana 
de mobilitat estableix l’aprovació i publicació dels plans.  

La recomanació es dirigeix al fet que una vegada aprovats els plans, aquests es publiquen 
així com les seues actualitzacions, modificacions o desenvolupaments. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Apartat 1, “Xifres clau”, pàgina 6 
Comentaris 

La DGOPTMS al·lega que hi ha xifres que poden portar a equívoc. Així mateix proporciona 
informació més recent com l’increment al 63% del percentatge de municipis de més de 
20.000 habitants amb PMUS. 

L’Informe, tal com s’indica en l’apartat 2, comprén el període 2015-2019, per la qual cosa 
les dades clau que es consideren són d’aquest període. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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